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Centrālā apkure pieslēgta
gandrīz pusei māju
 Sintija Čepanone

Nedēļas sākumā jau vairāk nekā 40 procentiem ēku, kurās
siltumu nodrošina SIA «Fortum Jelgava», pieslēgta apkure, un katru dienu centralizētai apkurei pieslēgto namu
skaits aug. «Kā katru gadu, pirmām kārtām apkure tiek
nodrošināta izglītības iestādēs un dzīvojamās mājās, kuru
iedzīvotāji godprātīgi maksājuši par pakalpojumu. Jāatzīst,
ka pašlaik aktuāls ir jautājums par siltuma nodrošināšanu
atsevišķu kooperatīvu mājām – tajās uzkrātā parāda apjoms ir viens no lielākajiem,» stāsta SIA «Fortum Jelgava»
valdes locekle Aina Bataraga.
Turpinājums 3.lpp.

Aicina atbalstīt
uguņošanu valsts svētkos
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija (JRTA)
aicina uzņēmējus turpināt iesākto tradīciju un
finansiāli atbalstīt 18. novembra salūtu Jelgavā.

Makšķernieku gada nozīmīgākais pasākums Jelgavā – makšķerēšanas sacensības no laivas «Lielupes līdaka» – pagājušās nedēļas nogalē pulcēja 50 dalībniekus. Lai gan liela daļa sūdzējās par makšķerēšanai nepiemērotu laiku un krastā iznāca tukšā,
«Fortum Jelgava» darbinieks Aleksandrs Kolibelkins pamanījās izvilkt 8,6 kilogramus smagu līdaku, kas tika atzīta par «Lielupes
līdaku 2012». «Šī ir mana lielākā zivs šogad,» tā par savu lomu saka kaislīgais makšķernieks. Komandu konkurencē ar lomu
12,5 kilogrami (piecas zivis) uzvarēja Guntars Luļļe un Aigars Sīkulis. Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis norāda, ka
sacensībās parādās jaunas sejas, arī gados jauni cilvēki, kas pievēršas makšķerēšanai. Pēc dalībnieku ierosinājuma, nākamgad
sacensības plānots noslēgt pie kopīga ugunskura un zivju zupas katla.
Foto: Ivars Veiliņš

«Pat pašos sliktākajos gados
mums izdevās šo tradīciju noturēt
dzīvu, tāpēc domāju, ka atbalstītāji būs un svētku salūts nekur
nepazudīs,» optimistiski noskaņots ir JRTA valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška. «Tā jau nav tikai
nauda, bet arī piederība savai pilsētai, atbalsts un pēc tam visiem
kopīga salūta skatīšanās.»
Pērn salūts izmaksājis 4000 latu,
un I.Kanaška lēš, ka arī šogad izmaksas varētu būt līdzīgas. «Pērn
salūtu atbalstīja 23 personas, un
lielākā daļa šim mērķim ziedo
gadu no gada – mainīgā daļa ir
apmēram 20 procenti. Tāpēc mēs
paši jau puspajokam sakām, ka
esam salūta rīkošanas biedrība,»
tā JRTA valdes priekšsēdētājs, pie-

bilstot, ka šī «biedrība» ir atvērta
un gaida jaunus biedrus. Un – jo
vairāk līdzekļu, jo lielākas iespējas
svētkus padarīt vēl krāšņākus.
Vairākus gadus salūtu rīko Jelgavas pirotehnikas tirdzniecības
uzņēmums «Lija», un, tā kā ar tā
darbu salūta atbalstītāji ir apmierināti, I.Kanaška spriež, ka arī
šajā ziņā šogad nekas nemainīsies.
«Pirmkārt, tas ir Jelgavas uzņēmums, otrkārt, viņiem ir svarīgi,
lai darbs būtu izdarīts labi. Uzņēmuma vadītājs Jānis Tauriņš arī
pats vienmēr dodas uz salūtu un
skatās, vai viss izdevies,» tā aso
ciācijas vadītājs.
Līdzekļus uguņošanai var ieskaitīt JRTA kontā: Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācija,
reģ. Nr.40008015856, a/s «Citadele
banka», kods PARXLV22, konts
LV73PARX0012465510001, ar norādi «Svētku uguņošanai»; pašvaldības aģentūras «Kultūra» «SEB
banka» Jelgavas filiāles ziedojumu
kontā: reģ. Nr.90001282471, konts
LV94UNLA0050001058011, ar
norādi «Svētku uguņošanai».

Darbu atsācis kultūras nams «Rota»
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ pēc renovācijas četri pašdarbības kolektīvi
darbu atsākuši savās mājās – kultūras namā «Rota».
Mēnesi vēlāk nekā plānots, taču darbi ir pabeigti:
visās telpās veikts kosmētiskais remonts, izveidota
atsevišķa ieeja aizkulisēs, nedaudz pārbūvēta skatuve, renovēta fasāde ar stikla sienu priekšpusē. Vēl
tikai jāveic daži iekārtošanas darbi – jāuzliek lielais
ekrāns, jāpapildina ar dažām mēbelēm un jāpiekar
kulises. Kolektīvu vadītāji atzīst: «Ir radīti visi apstākļi, lai varētu pilnvērtīgi strādāt.»
Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics stāsta
– sākotnēji bija plānots, ka
kolektīvi «Rotā» atgriezīsies
līdz ar jauno mācību gadu, taču
darbi mazliet aizkavējās. «Aizķeršanās skaidrojama ar to, ka
ēka ir vēsturiska, tādējādi bija
nepieciešams vairāk saskaņojumu, kas prasīja papildu laiku.
Mazas nobīdes no sākotnējā
darbu plāna radīja arī atjaunotā vēsturiskā frontālā stikla
siena ēkas fasādē, kas ir līdzīga tai, kāda kultūras namam
bija brīdī, kad to uzcēla 1937.

gadā,» tā M.Buškevics.
Šobrīd būvdarbi ir pabeigti un
«Rota» kļuvusi par mūsdienīgu
kultūras namu. ««Rota» tagad
gan no iekšpuses, gan ārpuses
ir sakārtota, un, domāju, kolektīviem ir patīkami šādā vidē
strādāt,» uzsver M.Buškevics.
Visās iekštelpās veikts kosmētiskais remonts, iekārtotas
noliktavas teātra vajadzībām,
tehniskās telpas personālam,
paplašināta skatuve, izveidota
atsevišķa ieeja aizkulisēs. Lielajā un Baleta zālē atjaunots
grīdas segums.

M.Buškevics gan piebilst, ka
drīzumā iekārtojums tiks papildināts ar lielo ekrānu, skatuvei
tiks piekārtas kulises, gaidītas
tiek vēl papildu mēbeles. Taču
šobrīd jau skatuve ir papildināta ar jaunām gaismām. Direktors lēš, ka, ņemot vērā jaunās
iespējas, tiek izskatīta doma,
ka «Rotā» varētu notikt kino
seansi. Tāpat, iespējams, līdz
ar skatuves pārbūvi šeit varētu
notikt Jaunā teātra kamerizrādes.
Jāpiebilst, ka «Rotā» šobrīd
bāzējas bērnu tautas deju kolektīvs «Ieviņa», tautas deju kolektīvs «Zemgaļi», kas šogad uz
pilsētu pārnāca no Ozolniekiem,
Jelgavas bigbends un Jelgavas
Jaunais teātris.
Kolektīvu vadītāji atzīst, ka
«Rota» ir pamatīgi mainījusies
un radīti visi apstākļi, lai šeit
būtu patīkami strādāt. «Mēs
kā dejotāji priecājamies par to,
ka rekonstrukcijas gaitā uzlikta
jauna grīda Baleta zālē, kur
tagad varam izpildīt vingrinā-

jumus uz grīdas, nebaidoties
ieraut kādu skabargu. Ir saglabāti spoguļi, stangas. Viss, kas
mums nepieciešams,» tā «Ieviņas» un «Zemgaļu» vadītāja
Līga Ozola, piebilstot, ka prieks
ir arī par iekārtotajām telpām
kolektīvu vadītājiem.
Līdzīgu viedokli pauž arī
Jaunā teātra režisors Rihards
Svjatskis, kurš visvairāk gandarīts par izveidoto tērpu un
rekvizītu noliktavu. «Esam
tikuši arī pie savas teātra un
atbilstošas mēģinājumu telpas,»
tā režisors, atzīmējot, ka nu arī
pārbūvētā skatuve paver plašākas iespējas, tāpēc novembra
beigās teātra 20 gadu jubileja,
piedāvājot skatītājiem četras
izrādes un divas pirmizrādes,
tiks svinēta tieši «Rotā».
Jāpiebilst, ka kultūras namā
«Rota» arī nosiltināta un renovēta ēkas fasāde, turklāt
tās priekšējā daļa tagad ir no
stikla. «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka tagadējais kultūras
nams «Rota» 1937. gadā uzcelts

Arī mazie dejotāji un viņu vecāki ir priecīgi par pārmaiņām
«Rotā». «Beidzot bērni ir atgriezušies savās mājās, kur notikušas lielas izmaiņas. Ir daudz skaistāk – ēka ir renovēta,
priekšpusē izveidotas skaistas kolonnas, arī telpās kļuvis
daudz mājīgāk. Baleta zāle bija katastrofālā stāvoklī, un īpaši
to juta ziemā, kad gar sienām tecēja ūdens, taču šobrīd tur
ir ļoti skaisti,» tā «Ieviņas» dejotāju mamma Inta Gurkle.
Foto: Ivars Veiliņš
kā Valsts bankas paviljona ēka
Zemgales apgabala tautsaimniecības izstādei Jelgavā. Tādas
te bija astoņas, bet saglabājusies
tikai «Rota». Saskaņā ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikumiem

priekšējā fasāde izbūvēta līdzīga
tai, kāda tā bija pirmsākumos
– no stikla.
M.Buškevics stāsta, ka nākamgad ir plānots labiekārtot
kultūras namam «Rota» piegulošo teritoriju.
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Visbiežāk, runājot par apkures sezonas sākumu, tiek akcentēta
pilsētas centrālās apkures nodrošināšana, taču Jelgavā ir tūkstošiem mājsaimniecību, kurās apkuri nodrošina paši īpašnieki
– vairums no viņiem izvēlējušies dabas gāzes vai malkas apkuri,
bet joprojām ir arī tādi, kas kurina ar akmeņoglēm vai izvēlas
kādu no inovatīvajiem un videi draudzīgākiem apkures veidiem.
To, kāds varētu būt kaut provizorisks procentuālais sadalījums
starp izvēlētajiem apkures veidiem privātmājās, statistiski
neviens neapkopo. Jomas speciālisti vien lēš, ka 70 procenti
varētu būt cietais kurināmais un 30 procenti – gāze. Šobrīd
kā lētākais kurināmā veids tiek minēta malka un akmeņogles
– ieguldījumi mazāki un kurināmā cena tik strauji neaug.

«Iztērējot latu par oglēm,
siltumu iegūst tikpat, cik izdodot
divus latus par briketēm»

Andris Matiss, SIA «Akva
rius» noliktavas pārzinis:
«Godīgi sakot, pilsētā ir palicis visai maz tādu māju, kurās
apkure tiek nodrošināta ar oglēm. Viennozīmīgi – tās vairāk
izmanto lauku iedzīvotāji. Taču,
neraugoties uz to, arī pilsētā
joprojām ir mājas, kas siltumu
iegūst, kurinot ogles. Jāatzīst, ka
ogles šobrīd ir viens no lētākajiem
apkures veidiem – salīdzinājumā
ar pagājušo gadu cena pagaidām
palikusi nemainīga. Atkarībā no
ogļu kvalitātes tā var svārstīties
no 100 līdz 120 latiem par tonnu.
Šobrīd jau ir arī daudz ekonomiskāki akmeņogļu apkures katli, ar
automātisko padevi, kuriem nepieciešamas noteiktas kvalitātes
ogles. Savukārt vēl vecie Lietuvā
ražotie čuguna katli no padomju
laikiem, protams, ir krietni vien
neekonomiskāki.
Protams, mēs varam runāt par
akmeņogļu kaitīgumu videi un
nepieciešamību izvēlēties videi
draudzīgāku siltuma ieguves
veidu, taču ko tas līdz, ja mēs
paskatāmies, cik liela rocība šobrīd ir cilvēkiem. Jā, man pašam
mājās uzstādītas saules baterijas

un siltumsūknis – mēģinu dzīvot
zaļi. Varbūt tā ačgārni sanāk, ja
vienlaikus tirgoju akmeņogles,
bet ir jāsaprot, ka finansiāli tam ir
liela atšķirība. Piemēram, saules
bateriju uzstādīšana 150 kvadrātmetriem izmaksā ap 12 000 latu,
turpretim akmeņogļu apkures
katls ar automātisko padevi maksā
600 – 1000 lati. Tas jau ļoti skaidri
parāda atšķirību ieguldījumos. Ne
velti arī Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki secinājuši, ka šobrīd
vislētākais apkures veids ir malka
un akmeņogles – viss pārējais ir
krietni vien dārgāk. Iztērējot latu
par akmeņoglēm, siltumu iegūst
tikpat, cik izdodot divus latus par
briketēm, kas tagad arī ir moderns
apkures veids. Jāpiebilst, ka tieši
uz briketēm ir pārgājuši daudzi,
kuri agrāk apkurei izmantoja
akmeņogles.
Tomēr nav jābrīnās, ka joprojām
ir cilvēki, kuri apkurei izmanto akmeņogles. Arī mēs esam pielāgojušies un pārdodam dažāda veida akmeņogles – ērtības labad fasējam
tās arī maisos pa 25 kilogramiem.
Jelgavā no lielajiem objektiem, kas
apkurei izmanto akmeņogles, vēl
ir palicis cietums.»

Nelegālie malkas tirgotāji
likvidē legālu biznesu
Māris Beņķis, «Kopā siltāk» direktors:
«Diemžēl šogad malku praktiski vairs netirgoju, jo esmu
sapratis, ka, legāli strādājot, šis
bizness mūsu valstī nav iespējams. Šobrīd tirgū strādā ārkārtīgi daudz nelegāļu, kas piedāvā
malku par krietni vien zemāku
cenu, nekā to būtu iespējams
izdarīt man, oficiāli maksājot
visus nodokļus. Piemēram,
šobrīd malkas cena vidēji ir 17
– 18 lati par steru plus nodokļi,
bet nelegālie piedāvā par 15 un
16 latiem sterā, protams, bez
nodokļu maksāšanas. Tad nu
parēķiniet paši, ko izvēlēsies pircējs! Savulaik startēju Hipotēku
bankas atbalsta programmā
uzņēmējiem ar mērķi darboties
malkas piegādes jomā. Sākums
bija veiksmīgs – piedāvājām labu
skaldītu malku, un bija kas pērk.
Bet tad nāca krīze, kad liela daļa
celtnieku palika bez darba. Meklējot iespējas nopelnīt, viņi tās
atrada mežā – zāģi nopirkt jau
nav grūti. Nenoliegsim, bija arī

tādi, kas vienkārši zaga malku
mežā vai arī tīrīja kādas stigas,
nemaksājot par izejmateriālu.
Neapšaubāmi, ka pārdot šādu
malku varēja par nesamērīgi
zemu cenu. Savukārt es pirku
trīsmetrīgus baļķus no mežizstrādes firmām, ko pēc tam
garināju, skaldīju malkā un
piegādāju klientiem.
Esmu par šo situāciju runājis
arī ar Valsts ieņēmumu dienesta
pārstāvjiem, bet viņi tā arī ir atzinuši, ka cīnīties ar tik maziem
nodokļu nemaksātājiem viņiem
nav īsti izdevīgi, jo, lai pieķertu
šādus nelegāļus, nepieciešams
daudz laika un resursu, bet
rezultāts esot niecīgs.
Jāatzīst, ka normāls saimnieks, kura mājā ir malkas
apkure, malku jau ir iegādājies
maijā, jūnijā, vēlākais, jūlijā,
lai tā vēl paspētu pažūt. Šobrīd
malku pērk tie, kuri lec pēdējā
vilcienā, ziemai negatavojas
laicīgi, un tad viņi, protams,
prasa sausu malku, kas jau bija
jāsagatavo vasaras sākumā.»

viedokļi
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Šogad pilsētā no jauna
gazificētas 22 mājas
Vinsents Makaris, a/s
«Latvijas gāze» preses sekretārs:
«Šobrīd Jelgavā apkuri ar dabas gāzi nodrošina 4190 privātmājās vai dzīvokļos. Pirms trīs
gadiem šis skaitlis bija 4080,
līdz ar to viegli var aprēķināt,
ka pēdējo trīs gadu laikā gāzes
apkuri no jauna izvēlējušies
mazliet vairāk nekā 100 māju
īpašnieku. Var teikt, ka Jelgavā, līdzīgi kā visā Latvijā, šis
process ir sakustējies, jo vēl
pirms gadiem jaunu objektu
pieslēgšana gāzes apkurei notika daudz retāk. Savukārt pirms
krīzes bija cita situācija – jaunu
māju uzcēla, gāzei pieslēdza,
bet reāls klients tam pretī nebija. Varbūt statistikas skaitļi
bija pievilcīgāki, bet ne patēriņš. Turpretim tagad, ja māja
tiek pieslēgta gāzes apkurei, ir
skaidrs, ka tā arī tiks apkurināta ar gāzi. Visbiežāk tās nav
šobrīd no jauna uzceltas mājas

– drīzāk tie ir nami, kuros
nomainīts apkures veids. Ļoti
bieži gadās, ka brīdī, kad tiek
gazificēta kāda pilsētas iela,
ne visiem māju saimniekiem
finansiāli ir iespējams uzreiz
pieslēgties gāzes apkurei – šis
process ir pakāpenisks, kas
tagad sakustējies.
Jāatzīst, ka šis nav pats pievilcīgākais brīdis, kad runāt
par dabas gāzes apkures cenu,
jo tieši šobrīd ir sasniegts gāzes
cenas maksimums, tāpēc, ja
mēs skatāmies salīdzinājumā
ar gāzes cenu pirms gada, tad
pieaugums privātajiem veido
pat 20 procentus. Taču es gribu
uzsvērt, ka gāzes cena privātajam sektoram, kas izmanto
gāzi apkurei, ir mainīga un tā
tiek noteikta divreiz gadā – 1.
jūlijā un 1. janvārī. Tā atkarībā
no gāzes iepirkuma cenas var
gan augt, gan pazemināties.
Mēs savu gāzes pamattarifu
neesam mainījuši kopš 2008.

gada – cenu maiņu veido vienīgi gāzes iepirkuma cenas
svārstības. Un tā nu ir sanācis,
ka šobrīd tā ir pamatīgi kāpusi. Taču prognozēt, kāda būs
gāzes cena nākotnē, neviens
neņemas, jo to ietekmē virkne
faktoru, un mūsu mainīgajos
apstākļos veidot prognozes ir
ārkārtīgi grūti.»

«Latvijā ir bēdīgākie
skursteņi Eiropā»

Aļģirds Bolšteins, Jelgavas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības skursteņslauķis ar meistara diplomu:
«Mūsu pieteikumu grāmata ir
pierakstīta pilna. Nekas jau nav
mainījies – cilvēki, kā vienmēr,
pamostas pēdējā brīdī, un tad
no augusta līdz oktobra beigām
mums ir pats lielākais darba
laiks. Mēs apkalpojam gan
Jelgavu, gan bijušo Jelgavas
rajonu, kā arī Dobeli un bijušo
Dobeles rajonu, līdz ar to teritorija ir ļoti plaša un darba tiešām
daudz. Ja runājam par Jelgavas
pilsētu, tad tā ir kāda trešā daļa
no visiem skursteņiem, kurus
mēs pilsētā tīrām, jo JNĪP savās
apsaimniekotajās mājās tiek
galā pati. Un, protams, ir arī
tādi māju saimnieki, kas paši
tīra skursteņus un speciālistus nesauc. Mēs jau dzīvojam
demokrātiskā valstī – katrs
mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs var brīvi izvēlēties,
kam uzticēt sava skursteņa
tīrīšanu. Vienīgā atšķirība ir
tiem, kam kredīti ņemti – tur
gan visbiežāk banka prasa, lai
šo darbu veiktu sertificēti skur-

steņslauķi, un Jelgavā mēs tādi
esam tikai divi. Vienas mājas
skursteņa tīrīšana izmaksā ap
20 latu, un cenas mums šosezon
nav mainījušās. Būtiski saprast
– ja šo darbu dara profesionāls
un sertificēts speciālists, tad
viņš paveiktajam dod arī garantiju, ko noteikti nevar sniegt
kaimiņš vai jebkurš cits, kurš
pieaicināts skursteni iztīrīt.
Jāatzīst gan, ka speciālas
skursteņslauķu skolas nav – tā
ir tikai gadiem krāta pieredze.
Pats skursteņus tīru jau 30
gadus un savulaik to mācījos
no vecajiem meistariem. Cik
skursteņu dienā var iztīrīt?
Ja pārbraucieni nav lieli, tad
piecām mājām var.
Mēs pārbaudām un dodam
atzinumus arī gāzes apkures
skursteņu stāvoklim. «Latvijas gāze» katram klientam
noteikusi, ka metāla skursteņi
sertificētam speciālistam ir
jāapseko reizi divos gados, bet
ķieģeļu skursteņi – katru gadu,
savukārt ventilācijas sistēmas
– reizi trīs gados. Jāgūst pārliecība, ka nav radušies kādi tehniski defekti. Piemēram, pirms

pāris nedēļām mūs Jelgavā
izsauca uz kādu valsts iestādi,
kur darbojas autonoms gāzes
katls, bet skurstenis «nevelk».
Izrādījās, ka tas bija pils ar
pamatīgiem zirnekļu tīmekļiem
– arī tā var gadīties! Tāda it kā
neiedomājama lieta, bet apkure
nedarbojas!
Godīgi sakot, mani novērojumi liecina, ka estētiski mūsu
Latvijas skursteņi ir paši bēdīgākie visā Eiropā. Tu tā brauc
pa valstīm un vari pavērot...
Bet tā jau diemžēl ir, ka skursteņa vizuālais skats jau nav tas
svarīgākais mājas īpašniekam:
kamēr galīgi nejūk ārā, lai jau
kalpo – tā visbiežāk domā īpašnieki. Agrāk mēs veicām tādus
kā sabiedriskos reidus, lai pārbaudītu skursteņu stāvokli, bet
tagad katrs pats ir savas mājas
saimnieks. Lai gan dikti rāties
arī nevar – tomēr jau cilvēki
savu iespēju robežās uzpasē tās
apkures sistēmas, jo bez siltuma neviens negrib palikt.»
Sagatavoja Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš
un no personīgā arhīva

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs apmeklējat
Svecīšu vakaru un
Kapu svētkus?
Valentīna,
kasiere:
– Jā, protams, ka apmeklēju. Tā ir
reize, kad visi
radi satiekamies un šādi izrādām cieņu
aizgājušajiem tuviniekiem. Es
gan kapus sakopju un puķes
nolieku ne tikai šajos svētkos
– to cenšos darīt vismaz reizi
mēnesī, izņemot ziemu, kad
visu klāj sniega sega un kapiņos
nav ko darīt.
Alvis,
jelgavnieks:
– Atceros, ka
vienreiz biju
līdzi vecākiem uz Bērzu kapiem,
kad tur notika Svecīšu vakars.
Man bija kādi astoņi gadi, tur
bija daudz cilvēku, visi aizdedza svecītes. Citos Svecīšu
vakaros vairs neesmu bijis, taču
mēs uz kapiem, lai tos sakoptu,
parasti braucam brīvdienās.
Manuprāt, galvenais ir vispār
aiziet un sakārtot kapus – nav
jau obligāti jāgaida kaut kādi
svētki.
Zinaīda,
pensionāre:
– Tā ir ģimenes tradīcija.
Kad tuvojas
Svecīšu vakars vai Kapu
svētki, jau iepriekšējā dienā
sakopju kapu kopiņu, lai svētkos, kad citi iet garām, viss
būtu skaisti. Bet īstajā dienā
aizbraucam, noliekam ziedus,
paklausāmies mācītāju, mūziku. Manuprāt, šis ir labs veids,
kā izrādīt cieņu aizgājušajiem.
Sintija,
studente:
– Šad tad ir
nācies aizbraukt līdzi
omītei uz kapiem Mirušo
piemiņas dienā, taču jāteic
gan, ka šī nav vienīgā reize, kad
kopā apmeklējam kapus. Uz
tiem dodamies diezgan bieži,
lai sakoptu kopiņas un uzliktu
svaigus ziedus.
Indulis,
tehniķis:
– Uz kapiem
braucam,
taču, jāatzīst,
reti kad iekrīt
tieši tajā laikā, kad ir Kapu svētki vai Svecīšu vakars. Mums vieni kapi ir
Talsos, otri – Ogresgalā. Tāls ceļš
jāmēro, tāpēc apmeklējam tos
vismaz divas reizes gadā – kad
braucam ciemos pie radiniekiem. Viņi gan vienmēr piedalās
šajos svētkos.
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Pieslēdz centrālo apkuri
No 1.lpp.

A.Bataraga norāda, ka šobrīd nav
vērojama tendence dramatiski palielināties parāda apjomam par apkuri.
«Iespēju robežās cilvēki šo jautājumu
risina, un arī uzņēmums ar īpašnieku pilnvarotajām personām cenšas
pārrunāt «smagākos» gadījumus,
lai kopīgi rastu risinājumu, būtiski
neaizkavējot apkures sezonas sākšanos. Taču atsevišķos gadījumos
situācija ir neapskaužama, jo ir
dzīvokļu īpašnieki, kuru parāds
par apkuri sasniedz pat vairākus
tūkstošus latu, un viņu dēļ apkure
tiek aizkavēta arī godprātīgajiem
maksātājiem daudzdzīvokļu mājā,»
tā A.Bataraga. Tāpat pilsētā ir atsevišķas ēkas, kurās ir liels parāds
par siltumenerģiju un nav konkrēta
plāna, kā šo parādu atmaksāt. «Lai
pieslēgtu siltumu, ir nepieciešams
redzējums, kā risināt mājas parāda
problēmu,» akcentē A.Bataraga.
Viskritiskākā situācija ar parādiem
pašlaik ir DZĪKS «Teika» mājām
Satiksmes ielā 49, kuras kopējais
parāds par siltumenerģiju ir vairāk
nekā 31 000 latu, un Satiksmes
ielā 39, kuras kopējais parāds par
siltumenerģiju ir 26 000 latu.
Līdz nedēļas sākumam «Fortum
Jelgava» apkuri jau nodrošināja 208
mājām un 25 dažādām iestādēm.
Mājās, kurās apkures sistēma ir
atjaunota, siltuma padeve norit bez

 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas skolēnu brīvlaiks,
kurā bērnu un jauniešu
centrs «Junda» aicina
piedalīties rudens brīvlaika akcijā «Ienāc mūsu
brīvlaikā». Bērni varēs aktīvi atpūsties brīvā dabā,
piedalīties netradicionālajās sporta spēlēs un doties uz kino Rīgā. Akcija
norisināsies no 29. līdz
31. oktobrim.
«Jundas» direktores vietnieks
Māris Kalniņš stāsta, ka piedalīties
brīvlaika akcijā aicināti skolēni no 1.
līdz 5. klasei, ja vēlas, var piedalīties
arī 6. un 7. klašu skolēni. «Katru
gadu cenšamies programmā ieviest
ko jaunu. Šī gada jaunums – izbrauksim ārpus Jelgavas un dosimies uz kino Rīgā,» tā M.Kalniņš.
Pirmdiena, 29. oktobris, ir Svaiga
gaisa diena, kad bērni dosies uz nometni «Lediņi», lai rāptos pa klinšu
sienām, brauktu ar trīsi, spēlētu
spēles, ietu pa meža trasīti. «Aktivitātes atkarībā no laika apstākļiem
notiks gan laukā, gan iekštelpās,» tā
M.Kalniņš. Otrdien nometnes dalībnieki gaidīti Ačgārnajā sporta dienā,
kas notiks 6. vidusskolas sporta zālē.
«Bērnus aicinu nenobīties no vārda
«sports». Šīs būs citādas sporta

Remonts – finiša taisnē

būtiskām problēmām. SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis
skaidro, ka, pirms uzsākt siltuma
padevi, aptaujātas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas, un apkures pieslēgšana konkrētā mājā tiek
aizkavēta tikai tādā gadījumā, ja
mājas vecākais pateicis kategorisku
nē siltumam pašlaik. «Taču tādas ir
tikai atsevišķas mājas, jo lielākoties
iedzīvotāji izprot, ka, aizkavējot apkures sezonas sākšanos, uz siltumu
būtiski ietaupīt neizdosies,» tā viņš,
dzīvokļu īpašniekiem atgādinot, ka
siltuma intensitāte mājoklī atkarīga
no āra gaisa temperatūras, līdz ar
to – jo siltāks ir laukā, jo vēsāki
sildķermeņi jeb radiatori dzīvoklī.
«Jāatceras, ka mājās uzstādīti
individuālie siltummezgli, kuru
darbību iespaido ārējā gaisa temperatūra. Un no tās atkarīgs, kāds
 Sintija Čepanone
signāls tiek padots siltummezgliem,
atbilstoši tam nodrošinot siltuma
Jau nākamajā nedēļā
intensitāti. Tieši tādēļ iedzīvotājiem
noslēgsies remontdarbi
nav pamata uztraukties, ja radiatoZvejnieku ģimenes māri ir remdeni, nevis karsti,» skaidro
joklī un ģimene – vectēvs
J.Vidžis. Taču, ņemot vērā apstākli,
Andrejs kopā ar saviem
ka daudzās mājās siltumsistēma
četriem skolas vecuma
ir nolietojusies, nav izslēgtas atsemazbērniem Elizabeti,
višķas problēmsituācijas, un šādā
Mārtiņu, Kristiānu un
gadījumā dzīvokļu īpašnieki aiciEvelīnu – varēs atgrieznāti vērsties JNĪP Klientu daļā vai
ties ierastajā dzīvesvietā.
Avārijas dienestā, lai kopīgi rastu
Tā, pateicoties jelgavrisinājumu.

Skolēniem brīvlaikā piedāvā
aktīvo atpūtu dabā un kino

nieku atbalstam, būs
piedzīvojusi pamatīgas
pārvērtības.

Remontdarbi Zvejnieku ģimenes
mājoklī notiek jau trešo nedēļu, un
tos, apliecinot savu labo gribu, veic
Jelgavas tehnikuma apdares darbu
tehniķu specialitātes 3. un 4. kursa
audzēkņi pasniedzēju Zigrīdas Devjakovičas un Daces Ragovskas vadībā. «Izvērtējot remontiem atvēlētos
līdzekļus, sākotnēji plānojām iztikt
ar pavisam vienkāršu kosmētisko
remontu, taču tas sanācis pamatīgāks: ja dara, tad dara no sirds,
mēs nemākam strādāt «kaut kā»,
tāpēc esam paveikuši pat vairāk
nekā sākotnēji plānots,» stāsta

spēles, kur tiks pārbaudīta bērnu
veiklība, atjautība. Zālē būs izvietoti
īpaši kontrolpunkti, kur jāizpilda
dažādi uzdevumi, krājot punktus.
Veiksmīgākie saņems balvas,» stāsta
M.Kalniņš. Pirmdien un otrdien
aktivitātes notiks no pulksten 12 līdz
16. Izbraukšana no «Jundas» Pasta
ielā 32 – pulksten 12. Maksimālais
dalībnieku skaits – 80, dalības maksa
– 1,50 lati. Pirmdien bērni «Lediņos»
tiks cienāti ar zupu, bet otrdien 6.
vidusskolā – ar našķiem.
31. oktobrī bērni kopā ar «Jundas» pedagogiem dosies uz Multikino Rīgā, lai noskatītos «Ledus
laikmetu 4». Pirms došanās uz  Ilze Knusle-Jankevica
Rīgu «Jundā» bērni veidos joku
3D brilles. Maksimālais dalībnieku
Iespējams, jau tuvākajā
skaits ir 60. Jāpiebilst, ka tiem,
laikā atrisināsies saspīlēkuri vēlas braukt uz kino, trešdien
tā situācija daudzdzīvok«Jundā» jāierodas pulksten 11, bet
ļu mājā Satiksmes ielā
atpakaļ bērni atgriezīsies pulksten
35a – apmēram pirms
16. Dalības maksa – trīs lati, un
mēneša apsaimniekotāja
tajā iekļauta transporta un kino
un autonomās apkures
biļetes cena.
ražotāja un piegādātāja
Akcijai obligāti jāpiesakās ienesaskaņu dēļ aptuveni
priekš «Jundā» Pasta ielā 32 un
100 dzīvokļi un vairāki
jāsamaksā dalības maksa. «Šoreiz
uzņēmumi, kas izvietopieteikties akcijai attiecīgajā dienā
ti ēkā, palika bez siltā
nebūs iespējams. Tāpēc, piemēram,
ūdens. Bet ēkas apsaimbraucienam uz kino ir jāpiesakās
niekotājs sola: nākamās
ne vēlāk kā līdz 30. oktobra rītam,
nedēļas laikā māja tikšot
lai varam plānot transportu,» tā
pieslēgta pilsētas centrāM.Kalniņš. Sīkāka informācija
lajai apkurei un tajā tiks
mājas lapā: www.junda.lv.
atjaunota siltā ūdens un

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes
Mūžizglītības centrs aicina
apgūt tālākizglītības kursus:

Aizsardzība pret troksni (PPP)
Komercdarbība augļkopībā (NIP)
Zirgkopības pamati (PPP)
Akvakultūra (PPP)
Grāmatvedība un nodokļi (PPP)
Projektu izstrāde un vadība (PPP)

Apjoms,
st.
178
72
160
240
200
230

PPP – profesionālās pilnveides programma
NIP – neformālās izglītības programma

Informācija un pieteikšanās:

Neatsveramu
atbalstu Zvejnieku
ģimenei sniedzis
Jelgavas tehnikums
– šīs skolas audzēkņi
ir tie, kas pasniedzēju
Zigrīdas Devjakovičas
un Daces Ragovskas
vadībā remontē 56 kvadrātmetrus plašo dzīvokli.
Pašlaik jau darbi tuvojas
finišam – atlicis vien izlīmēt
tapetes, ieklāt linoleju, šo to
nokrāsot un mājokli iekārtot.
Foto: Ivars Veiliņš
pasniedzējas, uzteicot audzēkņu
ieguldījumu Zvejnieku ģimenes
dzīvokļa remontā. «Kaut arī pašlaik
audzēkņiem ir prakse, viņi atrod
laiku, lai pastrādātu arī šeit,» tā
Z.Devjakoviča.
Pašlaik jau darbi tuvojas finišam,
un atlicis vien izlīmēt tapetes, ieklāt
linoleju un atsevišķās vietās nokrāsot sienas. Jelgavas tehnikuma
pasniedzējas spriež, ka grūtākais
remontdarbu procesā bija pamatnes
sagatavošanas darbi – mazgāšana,
līdzināšana, slīpēšana, logu ailu
apdare.
Kamēr tiek veikts remonts, sadarbībā ar Sociālo lietu pārvaldi
Zvejnieku ģimenei ierādīta cita
dzīvojamā platība, taču A.Zvejnieks
teju katru dienu seko līdzi dzīvokļa
pārvērtībām. «Ir labi, un jaunieši
tiešām strādā gods godam – tā
pamatīgi un rūpīgi,» vērtē vectēvs,
spriežot, ka vienīgais, ko viņš lietas
labā varēs darīt, būs pieskrūvēt
kādu plauktu vai paveikt kādu citu
sīkumu. «Dzīve parādīs, kas pēc
pamatīgajām pārmaiņām mājās vēl
būs vajadzīgs, un to jau mēs paveiksim saviem spēkiem,» tā viņš.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja
– lai palīdzētu 73 gadus vecajam

vectēvam, kurš viens audzina četrus
nepilngadīgus mazbērnus, augustā
SIP uzsāka labdarības akciju «Impulss», saziedotos līdzekļus – 1700
latus – novirzot Zvejnieku ģimenes
mājokļa remontam. Akcijā iesaistījās arī vietējie uzņēmumi, sagādājot
remontdarbiem nepieciešamo un
nodrošinot atlaides būvniecības
materiāliem, mēbelēm un sadzīves
tehnikai.
«Mēs nebeidzam priecāties par
jelgavnieku atsaucību, jo bez viņu
atbalsta ģimenei palīdzēt nespētu.
Vēl tagad turpinām saņemt zvanus
ar jautājumu, kā vēl iespējams
palīdzēt. Paldies visiem – viss nepieciešamais jau ir sagādāts,» teic SIP
speciāliste Ilga Antuža, skaidrojot,
ka, pateicoties ziedojumiem, dzīvokli varēs iekārtot ar jaunām un
mazlietotām mēbelēm, ekonomisku
sadzīves tehniku, arī lustras, aizkari
un stangas jau sagādātas. Šajās
dienās, kad būs izlīmētas tapetes
un ieklāts grīdas segums, atliks vien
dzīvokli iekārtot. «Kāda sieviete pat
apņēmās katram ģimenes loceklim
sagādāt krūzīti ar viņa vārdu,» tā
I.Antuža. Plānots, ka uz izremontēto dzīvokli ģimene varēs pārcelties
jau otrdien.

Siltumu Satiksmes ielā 35a sola nākammēnes

apkures padeve.
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Mājas iedzīvotāji kļuvuši par
ēkas apsaimniekotāja SIA «Ēku
saimnieks» un apkures nodrošinātāja SIA «Apokalipse» interešu
konflikta ķīlniekiem. Paši iedzīvotāji gan atzīst, ka maksa par ūdens
uzsildīšanu ir augsta – pieci lati
par kubikmetru –, tomēr uzskata,
ka dzīvot bez ūdens un apkures
aukstajā gada laikā ir necilvēcīgi.
Tāpēc mājas sapulcē esot pieņemts
lēmums atteikties no līdzšinējā
apkures piegādātāja un pieslēgties
centralizētajai siltuma apgādei,
ko Jelgavā nodrošina uzņēmums
«Fortum Jelgava».
Problēmas cēlonis jāmeklē jau sešus gadus senā pagātnē. 2006. gadā
SIA «Apokalipse» iegādājās tiesības
apsaimniekot renovēto māju ar
autonomo gāzes apkures sistēmu.

«Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, pieauga parādnieku skaits,
un vienubrīd pat netika maksāti 30
– 40 procenti rēķinu,» stāsta SIA
«Apokalipse» valdes locekle Sarmīte
Kondrāte, piebilstot, ka, neskatoties
uz to, uzņēmums vienmēr atradis līdzekļus, lai norēķinātos ar «Latvijas
gāzi» un nodrošinātu ēkai apkuri
un ūdens uzsildīšanu. Tomēr, kad
situācija neuzlabojās, pieņemts
lēmums atdalīt apsaimniekošanu
no siltumapgādes un meklēt investoru. Tā «Apokalipse» pārdeva
uzņēmuma daļu – «Ēku saimnieku»
–, kas nonāca Edgara Timofejeva
rokās, kurš no 2011. gada augusta
pārņēma ēkas apsaimniekošanu,
bet apkures nodrošināšana joprojām palika «Apokalipses» pārziņā.
Iedzīvotāji spriež, ka šādā veidā
«Apokalipse» kā ēkas īpašnieks
vēlējās saglabāt iespēju papildus
pelnīt arī uz apkures rēķina, kamēr
pārējo mājas apsaimniekošanas neērto darbu pārdeva jaunajam «Ēku
saimnieka» īpašniekam.
Kamēr abas puses izsaka viena
otrai apvainojumus un pārmet
negodprātīgu rīcību, ēkas iedzīvotāji stāsta, ka problēmas bijušas
dažādas, piemēram, netika izvesti
atkritumi, kas krājušies kaudzēm,
pagājušajā ziemā vislielākajā salā
bez brīdinājuma atslēgta apkure.
«Mums tikai teica, ka mājai ir parādi vairāki tūkstoši, bet, kad saņēmām rēķinus, tas nekur neuzrādījās,» stāsta Anna. Tāpat viņiem
nav bijis skaidrs, kā tika noteikta
maksa par apkuri – tā nesamērīgi
lēkājusi mēnesi no mēneša. Lai
gan S.Kondrāte apgalvo, ka maksa

par apkuri tika aprēķināta saskaņā ar tarifu, kas mainījies tikai
atkarībā no gāzes cenas. «Atzīstu,
tas bija nedaudz augstāks nekā
«Fortum Jelgava» kompānijai,
kas nodrošina centralizēto apkuri
pilsētā, bet es uzskatu, ka tas bija
objektīvu iemeslu dēļ. Mums par
gāzes iegādi jāmaksā apmēram
par 21 procentu vairāk nekā «Fortum Jelgavai», jo cena ir atkarīga
no iegādātā gāzes daudzuma, kas
savukārt ir atkarīgs no patērētāju
skaita,» skaidro SIA «Apokalipse»
valdes priekšsēdētāja.
Tomēr svarīgāk par divu uzņēmumu interesēm šoreiz ir tas, vai
un kad iedzīvotājiem tiks nodrošināti šie pakalpojumi – apkure un
siltais ūdens. «Fortum Jelgava»
valdes locekle Aina Batarga apstiprina, ka uzņēmums ir saņēmis mājas kopsapulces lēmumu
pieslēgties pilsētas centralizētajai
apkurei un pilnvarojumu jaunajam
apsaimniekotājam veikt nepieciešamos darbus. «Mēs nodrošināsim
ārējo komunikāciju izbūvi, bet apsaimniekotājam jāsaved māja tādā
kārtībā, lai siltumu varētu sadalīt
pa dzīvokļiem,» norāda A.Bataraga,
piebilstot: ja iekšdarbi tiks paveikti
laikā, novembrī ēka jau saņems
siltumu no «Fortum Jelgava».
Apsaimniekotāja «Ēku saimnieks» valdes priekšsēdētājs
E.Timofejevs skaidro, ka iedzīvotājiem gan nāksies daļēji atmaksāt
ieguldītos līdzekļus, lai varētu
pieslēgties pilsētas apkurei. Pēc viņa
teiktā, tie būšot trīs četri lati klāt pie
rēķina katru mēnesi septiņu gadu
garumā katram īpašumam.
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Īsi
 Saskaņā ar Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) datiem reģistrētā bezdarba līmenis Jelgavā
8. oktobrī bija 8,2 procenti, kas
kopš 10. septembra ir samazinājies par 0,4 procentpunktiem.
Zemāks bezdarba līmenis ir tikai
Rīgā. Pēdējo reizi Jelgavā zemāks
bezdarba līmenis bija 2009. gada
februārī. Šobrīd NVA Jelgavas nodaļā reģistrēti 2709 bezdarbnieki.
Jelgavā visvairāk reģistrētās brīvās
vakances ir ēdināšanas pakalpojumu jomā (gaļas kulinārs, maiznieks, pavārs, konditors), kā arī
būvniecībā (namdaris, būvmeistars,
jumiķis), informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē.
 Tagad Latvijas Pensionāru
federācijas izdotais laikraksts
«Latvijas Pensionārs», kas iznāk
reizi mēnesī, lasāms arī Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā un paaudžu dienas centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a. Laikrakstā
iespējams iepazīties ar federācijas
aktivitātēm, izmaiņām un debatēm
likumdošanas jomā, kas saistītas ar
sociālām garantijām pensionāriem,
kā arī ar dažādu pensionāru organizāciju darbību un citiem ar senioru
dzīvi saistītiem jautājumiem.
 Latvijas izlase ugunsdzēsības
sportā devusies uz VIII Pasaules
čempionātu ugunsdzēsības sportā, kas no 16. līdz 23. oktobrim
norisinās Turcijas pilsētā Antālijā.
Tās sastāvā ir arī Jelgavas daļas
inspektors Artūrs Laizāns. VUGD
informē, ka pasaules čempionātā ir
četras disciplīnas: 100 metru šķēršļu joslas pārvarēšana, uzkāpšana
ar āķkāpnēm mācību torņa 4. stāvā,
4x100 metru ugunsdzēsības stafete
un izvēršanās no motorsūkņa.
 Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs (JRTC) sadarbībā ar sertificētiem gidiem izstrādājis īpašu
Jelgavas, Jelgavas un Ozolnieku
novada piedāvājumu skolēnu
grupu ekskursijām. Izzinošas,
jautras un atjautīgas – tādas ir
ekskursijas pa Jelgavu un apkārtni
gan kājām, gan ar autobusu, ziņo
JRTC. Ar plašo piedāvājumu var
iepazīties mājas lapā: www.visit.
jelgava.lv.
 LLU Mūžizglītības centrs šomēnes sāk organizēt bezmaksas
seminārus Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem par dažādām aktuālām
tēmām. Pirmais seminārs «Kā
mazināt bailes publiski runāt?»
– šodien, 18. oktobrī, pulksten 17
Jelgavas pilī. Mūžizglītības centra
vadītāja Ilvita Švāne stāsta, ka šādi
bezmaksas semināri tiks rīkoti reizi
mēnesī par dažādām tēmām un
katrs varēs atrast ko sev saistošu.
15. novembrī gaidāms seminārs
«Zivju audzēšana privātajā dīķī».
«Būsim ļoti priecīgi dzirdēt jelgavnieku vēlmes – ko viņi vēl gribētu
uzzināt šajos semināros. Izvērtējot
ierosinājumus, mudināsim mūsu
augstskolas pasniedzējus par to
arī stāstīt, jo iespējas ir plašas,» tā
I.Švāne. Par semināriem var interesēties un ierosinājumus paziņot
pa tālruni 63005715 vai e-pastu:
antra.berzina@llu.lv. Plašāk par
centra piedāvājumu – mājas lapā:
www.mc.llu.lv.
 Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Jelgavas nodaļa ir uzsākusi jaunu projektu, atbalstot vientuļos pensionārus. Proti, jaunieši
ir gatavi palīdzēt pensionāriem
darbos, kas viņiem ir fiziski smagi
un kurus tie veic ar lielu piepūli.
«Līdz šim jau esam nākuši talkā
diviem pensionāriem piemājas
vides sakārtošanā. Vēlamies arī
aicināt pieteikties citus pilsētas
pensionārus, kuriem nepieciešama
palīdzīga roka,» tā Jaunatnes nodaļas vadītājs Māris Liscovs. Seniori,
kuriem nepieciešama palīdzība, ar
jauniešiem var sazināties pa tālruni
20314991 (Elvijs Kalvelis). Pieteikties aicināti arī jaunieši, kuri labprāt
palīdzētu sirmgalvjiem, strādājot
brīvprātīgi.

Ritma Gaidamoviča
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Pēc četriem gadiem apbedīs Meža kapos
 Ilze Knusle-Jankevica

Pie līdzšinējās apbedīšanas intensitātes Bērzu kapi – vienīgā
vieta, kur šobrīd Jelgavā tiek ierādītas jaunas kapavietas, – tiks
apgūti apmēram četru gadu
laikā, lēš pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» Kapsētu
apsaimniekošanas daļas vadītāja Solvita Vaivode. Tāpēc jau
šobrīd tiek labiekārtota Meža
kapsēta un domāts par kolumbārija – urnu glabāšanas sienas
– būvniecību Bērzu kapos.
Šobrīd vienīgi Bērzu kapsētas jaunajā
daļā tiek ierādītas kapavietas – pārējās
kapsētās apbedīšana iespējama tikai esošajās ģimenes kapavietās. «Izvērtējot esošos apbedīšanas apjomus, šī teritorija tiks
apgūta aptuveni četru gadu laikā,» vērtē
S.Vaivode, norādot, ka tieši tāpēc šobrīd
notiek Meža kapsētas paplašināšana. «Šie
darbi uzsākti jau pērn. Teritorija tika līdzināta, noņemta augsnes virskārta kopā ar
sīkajiem krūmājiem un saknēm. Šim mērķim izlietoti 12 000 latu. Šogad veikti darbi
par 31 000 latu – izlīdzināta savestā grunts,
pievesta smilts uzbēršanai un izlīdzināta.
Vēl šogad plānots iztīrīt grāvi,» stāsta
Kapsētu apsaimniekošanas daļas vadītāja.
Ja, apstiprinot 2013. gada budžetu, pietiks
līdzekļu, nākamgad plānots pilnībā pabeigt
uzbēršanu, hidrobūvju (grāvju, caurteku un
dīķa) sakārtošanu un drenāžas sistēmas
ierīkošanu. 2008. gadā, kad tika izstrādāts
Meža kapsētas paplašināšanas projekts,
kopējās plānotās izmaksas bija 872 tūkstoši
latu, taču tās mainīsies atbilstoši pašreizējai
situācijai un cenām. Atvērt apbedīšanai
Meža kapsētu plānots pēc četriem pieciem
gadiem.

lemj mirušos kremēt. Viens no iemesliem ir
arī tas, ja ģimenes kapavietā nav iespējams
apbedīt mirušo tradicionāli – zārkā. Tad tiek
ierakta urna,» stāsta Kapsētu apsaimniekošanas daļas vadītāja.

Veic kapu inventarizāciju

«Pilsētsaimniecība» uzsākusi kapavietu
inventarizāciju – tiek uzskaitīta un uzmērīta katra kapavieta. «Mums būs katras
kapsētas plāns ar atzīmētām kapavietām.
Tās visas apsekojam dabā, nomērām platību, pārbaudām, vai ir piemineklis, apmale,
futlāris, stādījumi, un to visu dokumentējam. Katram kapam tiek piešķirts numurs,
kas norāda tā atrašanās vietu, un norakstīta arī informācija no kapa pieminekļa,»
skaidro S.Vaivode, piebilstot, ka kapos gan
pieminekļa, apmaļu un futlāru uzstādīšana,
gan koku un krūmu stādīšana jāsaskaņo
ar aģentūru. Inventarizācija jau pabeigta
Zanderu un Baložu kapsētā, bet šobrīd
darbs notiek Meža un Bērzu kapsētā. Tā
tiks pabeigta nākamgad. Inventarizāciju
paredzēts veikt visās deviņās kapsētās.

Gadā ir divi
nozīmīgi pasākumi, kas
mobilizē cilvēkus sakopt
savu tuvinieku atdusas
vietu – vieni
no tiem ir
Kapu svētki,
ko rīko draudzes, bet
otri – Svecīšu
vakari.

Aicina slēgt līgumus

Lai dokumentācija būtu pilnīgāka un
skaidrāka, inventarizācijas lietai tiek pievienots kapavietas uzturēšanas līgums, kas
tiek noslēgts ar mirušā radinieku. Saskaņā
ar pašvaldības Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumiem līgums jānoslēdz līdz
2014. gada martam. «Šis līgums kapavietas
uzturētājam nekādus papildu pienākumus
neuzliek un ir beztermiņa. Būtiskākais
ir tas, ka tiek norādīta persona, kas būs
atbildīga par kapavietas uzturēšanu, lai
vajadzības gadījumā mēs varētu ar viņu
sazināties,» skaidro speciāliste, visus, kam
līguma nav, aicinot to slēgt no pavasara,
jo ziemā nevarēs veikt kapu uzmērīšanu.
Maksa par līguma noformēšanu ir divi lati
bez PVN, un tā ir vienreizēja. Savukārt tie,
Ideja par kolumbāriju nav atmesta kuri līgumu ir noslēguši, gaidīti «PilsētsaimIecere Bērzu kapos būvēt jaunu kapliču niecībā» tos izņemt. S.Vaivode piebilst, ka
un kolumbāriju jeb vietu urnu glabāšanai pie viņiem glabājas pat 1999. gadā noslēgti
radās pirms vairāk nekā pieciem gadiem, līgumi.
taču nepietiekama finansējuma dēļ tā nav
īstenota. Tomēr, kā izrādās, pavisam atmes- Par kapu
ta šī doma nav. «Mums ir plānos nākamgad apsaimniekošanu nav jāmaksā
Bērzu kapos izbūvēt kolumbāriju. Tiesa,
Pašvaldības pienākums ir apsaimniekot
ne tik vērienīgu kā izstrādātajā projektā,» kapus, un apglabāto piederīgajiem par to
norāda S.Vaivode, piebilstot, ka viss gan at- nav jāmaksā. Vienīgais, ar ko jārēķinās,
karīgs no iestādes nākamā gada budžeta. ir tas, ka papildus bēru izdevumiem jāsaJa nu šo ieceri neizdotos īstenot, tālākā maksā vienreizēja maksa par apbedīšanu
nākotnē Jelgavā kolumbārijs tik un tā būs: kapsētā ar apsekošanu dabā. Tā ir desmit
tā kā saskaņā ar aplēsēm arī paplašinātā lati bez PVN. Visu pārējo – kopējās teritoMeža kapu daļa tiks apgūta gados četros rijas sakopšanu, labiekārtošanu, atkritumu
piecos, tiek veikti teritorijas izpētes darbi izvešanu, ūdeni – «Pilsētsaimniecība»
jaunas un plašas kapsētas izveidei Zālītes nodrošina par saviem līdzekļiem.
ielā. Tur tad tiks būvēta gan kapliča, gan
S.Vaivode stāsta, ka, rekonstruējot Dobekolumbārijs. «Tā kā vietu skaits kapsētās les šoseju, tika izbūvēts piebraucamais ceļš
tikai samazinās, arvien vairāk cilvēku no- Zanderu kapsētai visā tās garumā, kā arī

Apmēram pēc gadiem četriem, kad
Bērzu kapsētā vairs nebūs vietu, apbedīšana notiks Meža kapsētā, kas tiek
paplašināta. Teritorija jau ir nolīdzināta
un nosprausta galvenā ceļa trase. Vēl
šogad plānots iztīrīt grāvi.

Tā kā Bērzu kapos jaunajā apbedījumu
daļā ir augsts gruntsūdens līmenis, arī
šogad tika turpināta drenāžas sistēmas
ierīkošana, lai pazeminātu gruntsūdens
līmeni un novadītu liekos ūdeņus uz
tuvējo novadgrāvi, un ierīkota jauna
aka. Nākamgad paredzēts izrakt vēl
divas akas.
noasfaltēts stāvlaukums un atjaunots ceļa
klājums piebraucamajam ceļam uz kapliču.
Baložu kapsētā ar piesaistītā darbaspēka
palīdzību sakopta upmala, lai kapsētas
apmeklētāji neuzskatītu to par atkritumu
izmešanas vietu, bet atkritumus nestu ārā
no kapsētas uz tiem paredzētajiem konteineriem. Bērzu kapsētā jau trešo gadu tiek
veikta drenāžas ierīkošana kapsētas jaunajā
daļā. Ūdensapgādes nodrošināšanai izrakta
un labiekārtota viena aka, nākamajā gadā
paredzēts izrakt un labiekārtot vēl vienu.
Kapsētu apsaimniekošanas daļas vadītāja
piebilst, ka pērn tika veikta visās pilsētas
kapsētās esošo aku tīrīšana un restaurācija
un regulāri tiek izzāģēti bīstamie koki.

Foto: Ivars Veiliņš un no «Pilsētsaimniecības» arhīva
Labiekārtotas tiek arī piemiņas vietas.
Piemēram, Meža kapsētā piemiņas vietā
Jelgavas atbrīvotājiem no Bermonta karaspēka pērn tika atjaunots grants celiņu
klājums, bet šogad uzliktas divas jaunas
piemiņas plāksnes kritušajiem, kuri apbedīti netālu no pieminekļa. «Iniciators
bija vēsturnieks Andris Tomašūns, kuram izdevās noskaidrot kritušo karavīru
personības,» piebilst S.Vaivode. Restaurēta arī pieminekļa pamatne.
Domājot par ērtībām, šogad kapsētās
tika izvietota melnzeme kapu kopiņu
labiekārtošanai. Tā kā pieprasījums
bijis liels, arī nākamgad plānots to nodrošināt.

Trešdaļa atkritumu – sadzīves

Viena no lielākajām problēmām ir
iedzīvotāju negodprātība – viņi savus sadzīves atkritumus mēdz izmest kapsētu
atkritumu konteineros. «Apmēram trešdaļa atkritumu tiek vesti no privātmājām
un mazdārziņiem. Ja mēs gadā kapu
atkritumu apsaimniekošanai tērējam 28
tūkstošus latu, tad sanāk, ka apmēram
9000 tiek iztērēti lieki – tos varētu izmantot
kapsētu labiekārtošanai un uzturēšanai,»
tā S.Vaivode, aicinot pilsētas un novada
iedzīvotājus nemest sadzīves atkritumus
pie kapsētām novietotajos konteineros, kas
domāti atkritumu izmešanai tikai kapsētu
apmeklētājiem.

Kapus var rakt arī apbedītāji

Kapi – zagļu iecienīti Bēres, par kurām nebūtu kauns, izmaksā ap 400 latu

Jelgavas dome septembrī pieņēma grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos,
kas paredz, ka turpmāk kapu bedres rakšanas pakalpojumus varēs veikt ne tikai
kapu apsaimniekotājs, bet arī apbedīšanas
pakalpojumu sniedzējs.
«Pilsētsaimniecības» Kapsētu apsaimniekošanas daļas vadītāja Solvita Vaivode
stāsta, ka izmaiņas kapa rakšanas pakalpojumā tika veiktas jau 2011. gadā – kapa
rakšana un kapa aizbēršana tika atdalītas
kā atsevišķas pozīcijas, dodot iespēju pakalpojuma ņēmējam izvēlēties kapa bedres
aizbērēju. Līdz tam to varēja veikt tikai
«Pilsētsaimniecība».
Šogad veiktie grozījumi dos iespēju

Nereti dzirdēts, ka no kapiem pazūd
puķes, soliņi, arī kapu apmalītes un citas
lietas. Šogad policijā ierosināti apmēram 15
kriminālprocesi par zādzībām kapos.
Policijas pārstāve Diāna Purviņa informē, ka ierosināti kriminālprocesi par metāla burtu, dekoratīvo augu, kapu apmaļu,
dekoratīvo plākšņu zādzībām kapos. Šādos
gadījumos kriminālprocess galvenokārt tiek
ierosināts par kapa apgānīšanu. Likums
nosaka, ka par kapa, apbedījuma urnas,
apbedīta vai neapbedīta līķa apgānīšanu
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz
pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz 100 minimālajām
mēnešalgām. Par tādām pašām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti vai personu grupā
pēc iepriekšējas vienošanās, soda ar brīvības
atņemšanu līdz 8 gadiem vai ar naudas
sodu līdz 150 minimālajām mēnešalgām.
Par minētajām darbībām, ja tās saistītas ar
pieminekļa, apbedījuma urnas vai citu uz
kapa vai kapā esošu priekšmetu nolaupīšanu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku
no 3 līdz 10 gadiem.
Tā kā kapsētu teritorija netiek apsargāta,
«Pilsētsaimniecība» aicina iedzīvotājus,
kuri konstatē vandalismu vai zādzību
savu tuvinieku vai apkārtējās kapavietās,
nekavējoties ziņot «Pilsētsaimniecībai»
vai policijai.

izvēlēties arī kapa bedres racēju. «Šāds
lēmums tika pieņemts, ņemot verā iedzīvotāju priekšlikumus. Nu viņiem būs iespēja
saņemt pilnu pakalpojumu klāstu pie izvēlētā apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja,»
norāda S.Vaivode. «Pilsētsaimniecība»
ierādīs jaunas kapavietas, kā arī ļoti stingri
uzraudzīs kapa bedres rakšanas procesu jau
esošās ģimenes kapavietās.
«Pilsētsaimniecība» kapa rakšanu nodrošina no 30 līdz 46,80 latiem bez PVN,
bet aizbēršanu – par 9 vai 10,80 latiem
bez PVN. Pārējie aģentūras pakalpojumu
izcenojumi atrodami mājas lapas www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā «Par «Pilsētsaimniecību»», apakšsadaļā «Pakalpojumi».

Apbedīto skaits Jelgavā pa gadiem
Kapsēta
2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
										
Bērzu kapsēta
297
328
317
342
345
292
313
300
333
Zanderu kapsēta
205
185
191
172
194
161
149
155
179
Baložu kapsēta
154
159
160
164
164
144
145
134
142
Meža kapsēta
91
100
100
101
95
90
86
90
86
Norauku kapsēta
2
3
2
2
4
6
7
15
7
Kalnakroga kapsēta 10
6
7
11
8
8
10
7
7
Miera kapsēta
12
11
14
11
18
14
9
9
3
Romas kapsēta
10
5
8
11
5
6
8
5
3
Staļplača kapsēta 11
10
17
35
18
15
0
0
0
Kopā
792
807
816
849
851
736
727
715
760

2012.
(uz 12.10.)
243
115
107
50
9
4
4
2
0
534

Avots: pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība»

Pēdējos gados iedzīvotāji vairs nerīko
tik lepnas bēres kā treknajos gados, tomēr
pamazām sāk atgriezties pieprasījums gan
pēc kvalitatīvākiem un greznākiem apbedīšanas piederumiem, gan pēc muzikantiem
– tieši šīs bija pozīcijas, uz kurām bēru
rīkotāji galvenokārt centās ietaupīt.
Apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja
«Velis-A» valdes priekšsēdētājs Aldis Knāviņš lēš, ka bēru sarīkošana Jelgavā vidēji
izmaksā ap 400 latu, ierēķinot gan kapavietu un kapa rakšanu, gan bēru mielastu.
«Protams, var sarīkot bēres arī par mazāku
summu, bet es runāju par tādām vidējas klases bērēm, par kurām nebūtu kauns,» viņš
skaidro. Tāpat palicēji, lai mazliet ietaupītu,
mēdz paši uzņemties dažādus pienākumus.
Viens no tiem ir arī zārka nešana, tomēr tas
ne vienmēr ir ar nolūku ietaupīt – tā var būt
arī pēdējā goda izrādīšana aizgājējam.
Uzņēmuma vadītājs spriež, ka kapu
kultūra Jelgavā ir attīstīta, un to veicina
arī sakārtotā kapu saimniecība. Nav
noslēpums, ka nereti vienīgā reize, kad
tiek sakopts kaps, ir Svecīšu vakars vai
Kapu svētki, kādi tiek rīkoti arī Jelgavas
kapsētās. «Negribu piekrist viedoklim,
ka ar laiku kapu kultūra Latvijā un arī
Jelgavā izmirs, jo jaunie uz kapiem neiet.
Jā, jaunam cilvēkam, kuram vecāki un
vecvecāki ir dzīvi, kapos nav ko darīt, bet

arī es pats līdz 30 gadu vecumam vispār
nebiju apmeklējis Kapu svētkus – vērtības
mainās, un apjausma par sakņu, ģimenes,
dzimtas nozīmi nāk ar laiku,» ir pārliecināts A.Knāviņš, piebilstot, ka gan Kapu
svētkos, gan Mirušo piemiņas dienā kapsētās pulcējas dažāda gadagājuma ļaudis.
Tuvojas Mirušo piemiņas diena
Sākot no šī gada,«Pilsētsaimniecības» rīkotā Mirušo
piemiņas diena Jelgavas kapsētās notiks svētdienā
vienu nedēļu pirms pirmās adventes.
Svecīšu svētki Jelgavas novada un pilsētas kapsētās
Jaunsvirlaukas pagastā – Valgundes pagastā –
3. novembrī 		 11. novembrī
11 – Ciemaldu kapos
10.30 – Braslas kapos
12 – Apšūtu kapos
11 – Puču kapos
13 – Vanču kapos
12 – Peitiņu kapos
14 – Slimpju kapos
13 – Kalnciema kapos
15 – Vimbu kapos
15 – Valgundes jaunajos kapos
16 – Bērzukroga kapos
16 – Hercogu kapos
Glūdas pagastā –
4. novembrī
12 – Loņu kapos
13 – Rozīšu kapos
14 – Spāru kapos
15 – Kažmeru kapos

Jelgavā – 25. novembrī
11 – Miera kapos
12 – Meža kapos
13.30 – Bērzu kapos
15 – Zanderu kapos
16.30 – Baložu kapos

Svētes pagastā – 10. novembrī
12 – Kalnanšu kapos; 13 – Svētes kapos
Pasākumus rīko pašvaldības sadarbībā ar SIA «Velis-A».

sports

Ceturtdiena, 2012. gada 18. oktobris

Sveikti septembra labākie

Pašvaldība pateikusies Jelgavas sportistiem par sasniegumiem septembrī. Sporta laureāti ar panākumiem starptautiskā
arēnā šoreiz ir Valentīns Lagzdiņš (1. vieta pasaules čempionātā kanoe airēšanā
200 m sprintā), Kristens Krīgers (1. vieta
starptautiskās sacensībās «BMX Grand
Prix») un Artjoms Haņevičs (2. vieta starptautiskā boksa turnīrā Polijā). Latvijas
čempioni ir kanoe airētāji Gatis Pranks
un Antons Knesis, klasiskās airētājas Laila
Rozīte un Kristīne Jakubone,
Krišs Upenieks
(sambo) un
Ģirts Kamols
(spīdmintons).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Lakrosa klubam – sudrabs

Vīriešu lakrosa klubs «Mītava» pirmo
reizi kluba pastāvēšanas vēsturē Latvijas
čempionātā izcīnījis sudraba medaļas
– līdz šim augstāk par 3. vietu klubam
nebija izdevies tikt. Finālspēlē jelgavnieki
izbraukumā tikās ar vairākkārtējiem
Latvijas čempioniem «Druva Dynamite».
Spēle noslēdzās ar rezultātu 4:9, bet
kluba prezidents Aigars Grinbergs uzskata, ka spēle bija līdzīgāka nekā rāda
rezultāts. Regulārajā čempionātā rezultatīvākais spēlētājs un labākais vārtu
guvējs jelgavnieku rindās bijis spēlējošais
treneris Gļebs Šupeņko (kopvērtējumā
attiecīgi 2. un 3. pozīcija), Rūdolfs
Ozoliņš ir čempionāta trešais labākais
bumbu «pacēlājs», bet vārtsargs Renārs
Kunigs – otrais labākais čempionātā.

Skolēni peld stafeti

Uzvarētāji olimpiskajās stafetēs peldēšanā noskaidroti četrās
grupās. Jaunākajā
(2001. – 2002. dz.g.)
uzvarēja 4. pamatskolas komanda: Luīze Kalniņa, Mareta
Kalnišķe, Arvīds Vilkačs un Miks Kristers
Krūmiņš. Otrajā (1999. – 2000. dz.g.)
uzvarēja 5. vidusskola: Veronika Gorškova,
Viktorija Gedrovica, Romāns Drozds un
Ņikita Rahovs. Trešajā (1997. – 1998. dz.g.)
– Jelgavas Valsts ģimnāzija: Selīna Kalnišķe,
Vineta Mežaraupe, Raimonds Kalniņš un
Ričards Fortels. Vecākajā (1997. – 1998.
dz.g.) – arī Jelgavas Valsts ģimnāzija: Gundega Jankovska, Agnese Bikoviča, Marks
Ozolinkēvičs un Artūrs Burlaks.

Septiņi boksa čempioni

Jelgavnieki Latvijas
meistarsacīkstēs boksā izcīnījuši septiņas
zelta medaļas. Par Latvijas čempioniem jauniešiem un junioriem
kļuva Leonīds Gamajunovs, Artjoms Haņevičs
(abi no Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra),
Rihards Kurmans, Elvis Golers, Mārtiņš Toms
Čekanovskis (visi no «Jelgavas ringa») un
Aivis Kovals un Ralfs Aušmanis (attēlā) (no
«Madaras»). Sacensības notika trīs vecuma
grupās: 1998. – 1999. dz.g., 1996. – 1997.
dz.g., 1994. – 1995. dz.g. Jelgavnieki 168
dalībnieku konkurencē izcīnīja septiņas zelta,
četras sudraba un piecas bronzas medaļas.

Jelgavas sieviešu volejbola
komandā – piecas izlases spēlētājas
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē, 19. un 20.
oktobrī, Jelgavas Sporta hallē
notiks Jelgavas domes kausa
izcīņa volejbolā sievietēm. Mājinieces – komanda «Jelgava/LU»,
kuras sastāvā ir piecas valsts
izlases spēlētājas, – uzņems trīs
Latvijas komandas un viesus no
Lietuvas.
Kluba galvenais treneris Jānis Leitis
norāda, ka šīs būs pirmās jaunās sezonas
spēles, tāpēc būtiskākais ir pārbaudīt,
kādā formā ir spēlētājas, ko spēj laukumā.
Ja iepriekšējos gados Domes kausa izcīņā
piedalījās volejbolistes gan no Baltijas valstīm, gan no Somijas, tad šogad sacensībās
startēs piecas Latvijas komandas un viena
komanda no Lietuvas.
«Jelgava/LU» sastāvs ir nokomplektēts, un šobrīd komandā ir piecas nesen
atjaunotās Latvijas izlases spēlētājas.
«Spēlētāju sastāvā mums ir arī Viktorija
Brice, kura bija iekļauta izlasē, bet viņai

šobrīd ir trauma,» piebilst treneris.
Regulārais čempionāts mūsu volejbolistēm šogad sāksies 16. novembrī, kad būs
jātiekas ar Igaunijas komandām. Šogad
čempionātā iesaistījušās jau četras valstis
– Latvija, Lietuva, Igaunija un Baltkrievija. Katru valsti pārstāv trīs komandas.
Latviju – junioru izlase, SK «Babīte» un
«Jelgava/LU».
Jāpiebilst, ka nesen pēc ilgāka pārtraukuma tika atjaunota Latvijas sieviešu volejbola
izlase, kura piedalījās Eiropas čempionāta
kvalifikācijas turnīrā. Pirmajā kārtā Latvijas valstsvienība divās spēlēs uzveica Kipras
izlasi un iekļuva 2. kārtā, kur pretiniekos
bija Čehijas, Ungārijas un Bulgārijas izlase.
Diemžēl no šīs kārtas volejbolistes neizkļuva. Izlases galvenais treneris bija J.Leitis.
«Šis turnīrs mums parādīja, ka cīnīties
varam, bet mums trūkst spēlētājas ar šāda
līmeņa spēļu praksi, kuras varētu pamācīt
jaunākas un mazāk pieredzējušas. Tas ir
likumsakarīgi, jo Latvijā bija pārtrūcis secīgums,» tā viņš. Izlases būtisks uzdevums Šis gads Latvijas sieviešu volejbolam ir nozīmīgs ar to, ka atjaunota valsts
ir atlases turnīrs nākamajam Eiropas izlase, kas piedalījās Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Piecas no
izlases spēlētājām šosezon spēlē «Jelgava/LU» sastāvā.
Foto: cev.lu
čempionātam 2013. gada rudenī.

Grib atdzīvināt
karatē novirzienu – koshiki
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 20. oktobrī, Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC) notiks
Eiropas čempionāts koshiki
karatē. Sacensību organizators Gvido Jezdovskis stāsta,
ka tas ir pirmais solis ceļā uz šī
karatē novirziena atjaunošanu
Jelgavā.
«Agrāk šis novirziens Latvijā bija populārs, arī Jelgavā ar to nodarbojās, bet tad
treneri un sportisti devās peļņā uz ārzemēm un viss pārtrūka. Nu esmu gatavs
atdzīvināt koshiki karatē, vēl jo vairāk
tāpēc, ka pasaulē tas joprojām ir populārs
un iecerēts panākt, lai tieši šis karatē novirziens tiktu iekļauts olimpiskajās spēlēs, jo
citu novirzienu pārstāvji samērā viegli var
adaptēties un pielāgoties,» tā G.Jezdovskis,
kurš pats ar pārtraukumu trenējas teju
25 gadus.
Eiropas čempionāts notiks vienu dienu – 20. oktobrī – no pulksten 9 līdz 18.
Plānots, ka būs ap simts dalībnieku no
Latvijas, Krievijas, Austrijas, Izraēlas,
Alžīrijas, Pakistānas, Igaunijas, Ukrainas,

Sporta pasākumi
 18. un 23. oktobrī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas skolēnu 42. spartakiāde:
netradicionālās stafetes (Sporta hallē).
 21. oktobrī pulksten 10 – galda tenisa
sacensību «Veselības dienas 2012» 21. kārta
(Sporta hallē).
 21. oktobrī pulksten 12 – Ozolnieku
rudens pusmaratons (pie Ozolnieku sporta
nama).

Baltkrievijas, Azerbaidžānas, Vācijas. Sportisti startēs jauniešu un pieaugušo vecuma
grupās atbilstoši svara kategorijām.
«Koshiki karatē ir pilna kontakta sporta
veids atšķirībā no klasiskā karatē, kas ir
bezkontakta. Mūsu sporta veidā sportistiem ir ekipējums – krūšu un sejas aizsargs
–, tāpēc atļauti ir visi sitieni, arī korpusā un
galvā, kā arī metienu tehnika,» atšķirību
skaidro sacensību organizators.
Jelgavu šoreiz gan neviens sportists
nepārstāvēs, jo Gvido būs tiesnesis. Sacensības notiks gan kata un kata-bunkai kategorijā, kas ir demonstrējumi, gan kumite,
kas ir sparinga sacensības. Čempionātu
rīko Latvijas Koshiki karatē do federācija,
kuras prezidents ir Gvido, sadarbībā ar
Pasaules Koshiki karatē apvienību, kuras
prezidents Mihails Krisins agrāk bijis Gvido
skolotājs.
Jāpiebilst, ka G.Jezdovskis plāno atsākt
vadīt treniņus jelgavniekiem, sākot no sešu
gadu vecuma. Interesenti aicināti sazināties ar treneri pa tālruni 29935377. Dienu
pirms čempionāta, 19. oktobrī, no pulksten
16 līdz 19 ZOC notiks arī seminārs par šo
karatē novirzienu. Pieteikšanās pa tālruni
29935377.
 24. oktobrī pulksten 17 – LBL 2. divīzijas spēle: BK «Jelgava 2» – «DSN» (ZOC).
 25. oktobrī pulksten 18 – Jaunās sieviešu basketbola līgas spēle (Sporta hallē).
 27. oktobrī pulksten 15 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – «Ventspils» (ZOC ).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Jelgavas domes kausa spēļu kalendārs
Piektdiena, 19. oktobris
Laiks
16
18
20

1. laukums
«Achema Jonava» – LLU
«Jelgava/LU» – LLU
«Jelgava/LU» – Latvijas junioru izlase

2. laukums

Sestdiena, 20. oktobris
Laiks
11
13
15

1. laukums
«Jelgava/LU» – «Achema Jonava»
«Achema Jonava» – Latvijas junioru izlase
«Jelgava/LU» – SK «Babīte»

2. laukums
LLU – Latvijas junioru izlase
SK «Babīte» – LLU

Latvijas junioru izlase – SK «Babīte»
«Achema Jonava» – SK «Babīte»

Spēļu sākuma laiki var tikt koriģēti, komandām vienojoties, ja iepriekšējā spēle tiek pabeigta ātrāk.
«Jelgava/LU» sastāvs: Aleksandra Tihovska*, Sanda Ragozina*, Ance Auziņa, Sanda Liepiņlauska, Ieva Tetere*, Viktorija
Brice*, Žanete Šomase, Jana Pogožeļska, Anna Lejiņa, Ilze Liepiņlauska, Kristīne Lece*, Madara Nemme, Līga Lejiņa.
* Spēlētājas, kuras spēlē Latvijas izlasē
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Zemgales INFO» atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod kustamo mantu – automašīnu «VW Sharan».
Izsolāmā manta – automašīna «VW Sharan», 2002. gada izlaidums, valsts reģistrācijas Nr.EN 9880.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties JPPA «Zemgales INFO» mājas lapas www.jelgavasvestnesis.lv sadaļā «Kontakti»,
apakšsadaļā «Izsole», vai Pasta ielā 47 – 214, Jelgavā, pirmdienās no pulksten 8 līdz 18, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 15.30.
Sludinājums par izsoli ir publicēts laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», JPPA «Zemgales INFO» interneta mājas lapā www.
jelgavasvestnesis.lv un sludinājumu portālā www.ss.lv. Sludinājuma saturs noteikts Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā.
Izsoles dalībnieks pirms izsoles – no 11. oktobra līdz 25. oktobrim – var apskatīt izsoles priekšmetu Pasta ielā 47, Jelgavā,
iepriekš sazinoties ar JPPA «Zemgales INFO» pa tālruni 63048800.
Izsoles organizēšanas kārtība, vieta un laiks:
Izsoles dalībnieks var piedalīties izsolē, iemaksājot nepieciešamo nodrošinājuma apmēru 10% (Ls 84) no izsoles
objekta nosacītās cenas jeb sākumcenas JPPA «Zemgales INFO» norēķinu kontā: a/s «SEB Banka» Jelgavas filiāle, kods
UNLALV2X008, konts LV72UNLA0050009984541. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, JPPA «Zemgales
INFO» atmaksā nodrošinājumu trīs darba dienu laikā pēc izsoles ar pārskaitījumu izsoles dalībnieka norēķinu kontā.
Pretendentam, reģistrējoties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:
– kvīts par nodrošinājuma un dalības maksas samaksu (uzrādot oriģinālu);
– personu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) vai juridiskas personas reģistrācijas apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu);
– juridiskas vai fiziskas personas pārstāvja pilnvara;
– juridiskām personām un fiziskām personām, ja tās reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, – Valsts ieņēmumu
dienesta izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas, par to, ka pretendentam nav nodokļu parādu,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz Ls 100.
Pretendentus reģistrē JPPA «Zemgales INFO» Pasta ielā 47 – 214 līdz 2012. gada 26. oktobrim pulksten 10.30.
Reģistrācijas laiki tiek noteikti darba dienās no pulksten 8 līdz 15.
Izsole notiks JPPA «Zemgales INFO» Pasta ielā 47 – 214 2012. gada 26. oktobrī pulksten 11.
Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – Ls 840 (astoņi simti četrdesmit lati);
Izsoles solis – Ls 50 (piecdesmit lati).
Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
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Meklē darbu
Celtnieks. Tīru, remontēju skursteņus,
mūrīšus, krāsnis. Tālrunis 27478204.
Elektriķis. Instalācijas. Tālrunis 28226522.
Elektriķis. Varu izpildīt jebkurus darbus
saistībā ar elektrību. Tālrunis 28342767.
Sieviete (57) meklē slimnieku kopējas darbu vai vecu cilvēku aprūpē. Ir medicīniskā
izglītība. Tālrunis 28466282.
Matemātikas privātskolotāja. Tālrunis
25926314.
Grāmatveža darbu kooperatīvā (garāžu,
laivu, dzīvokļu u.c.). Tālrunis 29570083,
63084330.
Vīrietis meklē darbu. Var apkopt vecu
cilvēku. Ir pieredze. Var dzīvot uz vietas.
Tālrunis 20339412.
Celtnieks. Mūrēju kamīnus, krāsnis,
plītis, siltummūrus, pirts krāsnis, skursteņus. Varu veikt remontdarbus. Tālrunis
28893830.
Vīrietis – jebkādu darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 27146018.
Meklēju jebkādu darbu. Izskatīšu jebkuru
piedāvājumu. Tālrunis 20328190.

Piedāvā darbu
SIA «Delanas» piedāvā darbu virtuves
strādniecei(-kam) bez kaitīgiem ieradumiem, ar pieredzi. Tālrunis 26657786
(darba dienās).

Pārdod
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Jauktu malku 17 Ls/sterā, briketes, šāļu
malku. T.26488881
2 veidu jaunas 5,5 mm pneimatiskās šautenes, optiskos tēmekļus. T.22588111
Ābolus. T.29183128
Īpašnieks pārdod 1-istabas dzīvokli Pērnavas 20. Cena Ls 5100. Tālr.29203488

Pērk
Vecmeistaru gleznas, porcelāna figūriņas,
traukus, apgleznotas vāzes, sienas šķīvjus
un senlaicīgas mēbeles. T.27166669
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
Zvaniet – atbrauksim! T.25454592
Metāllūžņus, visu veidu. T.26984528.

Vēlas īrēt
Dzīvokli ar malkas apkuri Jelgavā.
T.28862046
1istabas dzīvokli. T.20338612

Dažādi
Pasterizēta ābolu sula 3 l burkās.
T.26556746.
Angļu sarunvalodas kursi, Valodu Vēstniecība. Tālr.25608988.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Licencēta firma uzstāda un nomaina ūdens
skaitītājus par Ls 10 gabalā. T.29758491
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A» jaunajās biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Izsakām līdzjūtību
Inesei Bergmanei,
zaudējot tuviniekus
4.e klases audzēkņi un viņu vecāki

Aizsaulē aizgājuši
NIKOLAJS VISOCKIS (dz. 1948. g.)
JĀNIS ALKSNIS (dz. 1936. g.)
KAZIS KLIMAVIČUS (dz. 1930. g.)
VLADIMIRS DMITRIJEVS (dz. 1935. g.)
JURIJS FIJALOVS (dz. 1943. g.)
LAIMONIS PĒTERSONS (dz. 1929. g.)
OLGA LAPEŠKO (dz. 1926. g.). Izvadīšana
18.10. plkst.12 Bērzu kapsētā.
IRINA DUBOVIKA (dz. 1967. g.). Izvadīšana 18.10. plkst.14 Bērzu kapsētā.
LUDVIGA KAIRE (dz. 1932. g.). Izvadīšana
19.10. plkst.12.15 Bērzu kapsētā.
JĀNIS DZALBS (dz. 1956. g.). Izvadīšana
19.10. plkst.11 no Zanderu kapsētas Sēru
nama.
MAIGA GRĪNBERGA (dz. 1922. g.).
Izvadīšana 20.10. plkst.12 Zanderu kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

22. oktobris, pirmdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 29.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1502.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». 6.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Sapņu viesnīca: Meksika» (ar subt.). Daudzsēr. melodr.
12.00 «Mana virtuālā sirds». Dok. f.
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Nezūdība». Dok. f.
13.25 «Teritorija 20+».*
13.55 «Eirobusiņš».*
14.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.40 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. seriāls. 25.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1502.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 28.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Tiksimies Peipusa krastā».*
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «De facto».*
0.05 «Laika dimensija».*
0.35 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 424.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 21.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – CSKA.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 21.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 424.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 2.sērija.*
20.00 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dok. f. 4.sērija.
20.55 «Lidojuma plāns».
21.25 «No 57.paralēles!» 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Krējums... saldais».*
23.25 «Tīņu sirds». Dokumentāla filma.
0.25 «Piedošanas svētdiena» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.

LNT
5.05 «Trauma». 8.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Galileo». 15.raidījums.*
10.05 «Es – apalīte». Romantiska komēdija. 2007.g.
12.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 8.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Sirmā ēdienkaratē».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Betmens». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 158.sērija.
15.50 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 161.sērija.
16.50 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 36.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 16.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 13.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta». Mājokļu pārvērtību raidījums. 4.sērija.
22.10 «Īstvika». ASV seriāls. 4.sērija.
23.10 «Riplija spēles». Krimināldrāma. 2002.g.
1.20 «Starpnieks». ASV seriāls. 13.sērija.
2.10 LNT ziņu Top 10.
3.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 161.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 36.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 158.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 53.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 193.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 14.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 9.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 10.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu». 13. un 14.sērija.
9.00 «Kobra 6». 80.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Māmiņu klubs».*
10.55 «Kāsla metode 2». 22.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 52.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 15.sērija.

14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 553. un 554.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 110.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 26.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 554.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 2011.g. 1.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 173.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 246.sērija.
2.00 «Detektīvs Spensers 4». Seriāls. 3.sērija.
2.45 «Kobra 6». Seriāls. 80.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 193.sērija.
4.15 «Nakts joki».

23. oktobris, otrdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 30.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1503.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Situāciju komēdija. 7.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 28.sērija.
11.15 «Ūdenspuika». Itālijas ģimenes filma. 2005.g.
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f. 3.sērija.
14.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.40 «Viss notiek».*
15.10 «Latvijas zelts». Dokumentāla filma.
15.20 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 91.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. seriāls. 26.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1503.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 29.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 60.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Sekotāji». TV spēle.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «Kopā» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 425.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Enerģija.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 22.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 425.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE! JHL spēle. HK Rīga – Patriot.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!».
22.55 «Tavs auto».
23.25 «Autosporta programma nr.1».
23.55 «Motociklisti».*
0.25 «SeMS. Laboratorija».*
0.55  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 6.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums». Anim. ser. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 16.raidījums.*
10.05 «Vasaras viļņi». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Īstvika». Seriāls. 4.sērija.
13.00 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 5». 84. un 85.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Betmens». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 159.sērija.
15.50 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 162.sērija.
16.50 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 37.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 17.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Bīstamās bangas». Melodrāma. 2011.g.
23.10 «Intrigante 4». ASV seriāls. 9.sērija.
0.10 «Starpnieks 2». ASV seriāls. 14.sērija.
1.05 «Riplija spēles». Krimināldrāma. 2002.g.
3.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 162.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 37.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 159.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 54.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 194.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 15.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 10.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 11.sērija.

tv programma
8.00 «Visi mīl Reimondu». 15. un 16.sērija.
9.00 «Kobra 6». 81.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 1.sērija.
11.20 «Kāsla metode 2». 23.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 17. un 18.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 554. un 555.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 111.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 27.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 555.sērija.
21.00 «Paņem 100 000... ja vari». Latvijas spēļu šovs.
22.00 «Saikne». ASV seriāls. 7.sērija.
23.05 «Kur sirmgalvjiem nav vietas». Krimināldrāma. 2007.g.
1.35 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 247.sērija.
2.30 «Detektīvs Spensers 4». Seriāls. 4.sērija.
3.10 «Kobra 6». Seriāls. 81.sērija.
3.55 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 194.sērija.
4.40 «Nakts joki».

24. oktobris, trešdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 31.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1504.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 60.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 29.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15  «Mēnesslācis 2». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1504.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 30.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 61.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 426.sērija.
10.40  «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 1.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Patriot.*
15.45  «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 1.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 426.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE! JHL spēle. HK Rīga – Patriot.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». TV Spektrs.
22.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.25 «Ātruma cilts».
23.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 51.sērija.
0.45  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 4.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums». Anim. ser. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 17.raidījums.*
10.05 «Bīstamās bangas». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Intrigante 4». 9.sērija.
13.00 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 5». 86. un 87.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Betmens». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 160.sērija.
15.50 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 163.sērija.
16.50 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 38.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 18.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 15.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Pasaules neparastākās būtnes». Dok. ser. 4.sērija.
22.15 «Slēgtais loks». Krimināldrāma. 2009.g.
0.10 «Starpnieks 2». ASV seriāls. 15.sērija.
1.10 Latvijas kriminālhronika Atklātās lietas. 8.sērija Ezīša lieta.
1.30 «Degpunktā. Slepenās lietas».
2.45 «Mentālists». Seriāls. 14.sērija.
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 163.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 18. oktobris
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 38.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 160.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 1.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 195.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 16.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 11.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 12.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu». 17. un 18.sērija.
9.00 «Kobra 6». 82.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Saikne». 7.sērija.
11.20 «Kāsla metode 2». 24.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 19. un 20.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 555. un 556.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 112.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 28.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 556.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs. 4.sērija.
22.10 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 4.sērija.
23.10 «Kinomānija».
23.50 «Purvāji». ASV seriāls. 8.sērija.
0.45 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
2.45 «Kobra 5». Seriāls. 82.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 195.sērija.
4.10 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 8.sērija.

25. oktobris, ceturtdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 32.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1505.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 61.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 30.sērija.
11.15 «Province» (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 15.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 29. un 30.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1505.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 31.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 62.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Lauku sēta 2».
22.15 JAUNUMS! «Finanšu tango». TV spēle.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Runā tieši!»*
23.40 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.20 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 427.sērija.
10.40  «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 2.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Patriot.*
15.45  «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 2.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 427.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 2.sērija.
20.00 «Uz meža takas».
20.30  «Tualete. Neizstāstītā vēsture». Dok. f.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 4.sērija.
23.50 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 2.sērija.
0.20 «SeMS».*

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums». Anim. ser. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 18.raidījums.*
10.05 «Vīrietis siena kaudzē». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Mentālists». Seriāls. 11.sērija.
13.00 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 5». 88.sērija.
13.30 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Betmens». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 161.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 39. un 40.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 19.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.

20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Latvijas faili». Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
22.00 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 19.sērija.
23.00 «Atnācēji». Seriāls. 2009.g. 1.sērija.
24.00 «Starpnieks 2». ASV seriāls. 16.sērija.
1.00 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 6.sērija.
1.50 «Mentālists». Seriāls. 15.sērija.
2.40 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 39. un 40.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 161.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 2.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 196.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 17.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 12.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 13.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu». 19. un 20.sērija.
9.00 «Kobra 6». 83.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 12». 4.sērija.*
11.20 «Kāsla metode 2». 25.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 21. un 22.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 556. un 557.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 113.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 29.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 557.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 7». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «Kauja par nākotni». Spraiga sižeta piedz. f. 2005.g.
0.25 «Pagātnes rēgi». ASV šausmu trilleris. 2008.g.
2.05 «Kobra 6». Seriāls. 83.sērija.
2.55 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 196.sērija.
3.40 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 9.sērija.
4.20 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.

26. oktobris, piektdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Animācijas seriāls. 8.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilmas.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 6.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 62.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 31.sērija.
11.15 «Tagad vai nekad». Seriāls. 17. un 18.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.10 «Šeit un tagad».*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 15.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 16.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 31. un 32.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 6.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Performances Kara daba tapšana». Dok. f.
19.30  «Cilvēku planēta».
BBC dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 8» (ar subt.). 8.sērija.
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «Performances Kara daba tapšana». Dok. f.

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 428.sērija.
10.40  «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 3.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vingrošana.*
15.45  «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 3.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 428.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 3.sērija.
20.00  «Lanževēna burvju triki 3». 5.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55  «Lilīhammera». Daudzsēriju kriminālkomēdija. 7.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 6.sērija.
0.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 3.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums». Anim. ser. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 19.raidījums.*
10.05 «Otrā iespēja». Romantiska komēdija. 2002.g.
12.00 «Viņpus». 19.sērija.
13.00 «Sinatra». ASV miniseriāls. 1992.g. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Betmens». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 162.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 41. un 42.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 18. oktobris
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 20.raidījums.
19.00 «Māju sajūta». 4.raidījums.* Šonedēļ Māju sajūtas
komanda dosies uz Jelgavu pie Lauksaimniecības
universitātes pasniedzējiem – Ilgažu ģimenes. Viņi
savām rokām jau 10 gadus būvē māju, bet neremontēta palikusi tās pēdējā telpa – vannas istaba.
Māris Grigalis kopā ar saviem palīgiem parādīs, kā
nelielajā telpā izvietot astoņiem cilvēkiem nepieciešamās vannas istabas lietas, palīdzēs ieklāt korķa
grīdu un telpu pārvērst līdz nepazīšanai.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Elektra». ASV piedzīvojumu filma. 2005.g.
23.00 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
1.35 «Mammas». Krievijas melodrāma. 2012.g.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 41. un 42.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 162.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 3.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 197.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 18.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 13.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 14.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu». 21. un 22.sērija.
9.00 «Kobra 6». 84.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 7». 8.sērija.
11.20 «Kāsla metode 2». 26.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 23. un 24.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.40 «Saimnieks meklē sievu». Real. šovs. 6.sērija.*
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 114.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 30.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 7.sērija.
21.30 «Šopaholiķes atzīšanās». ASV komēdija. 2009.g.
23.40 «Sirdsāķītis». Romantiska komēdija. 2010.g.
1.45 «Indiāņa sirds». Mistikas krimināltrilleris. 1992.g.
3.50 «Kobra 6». Seriāls. 84.sērija.
4.35 «Nakts joki».

27. oktobris, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30  «Luijs». Anim. ser. 17.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 33. un 34.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Lauku sēta 2».*
12.00 «Es un skola».
12.30 «Visi ceļi ved uz mājām». Ģimenes filma. 2008.g.
14.30 «Rīgas svētki 2012». «Rīgas mīļdziesmas».
Dailes teātra aktieru koncerts.*
15.20 «Tiksimies Peipusa krastā».*
15.50 «Kur vēsture sastopas ar mākslu. Cēsis». Dok. f.
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Cilvēku planēta» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f. 7.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». “Tēriņu iela”. Bermudu trīsstūris,
kur visi apmaldās! Tā iedzīvotāji raksturo Tēriņu
ielas sākumposmu. Karikatūrists Romans Vitkovskis
papildina: “Mūsu galā ir pilsēta, bet aiz Ulmaņa
gatves lauki!” Iela ar divdomīgo nosaukumu stiepjas
līdz Mārupes robežai, un visi tie, kas no rītiem
Tēriņu ielā mēdz “sēdēt korķī”, var pārdomāt ielas
nosaukuma saistību ar vārdu – tērēt...
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 Festivāla Summertime –
aicina Inese Galante! noslēguma koncerts.
23.10 Nakts ziņas.
23.20  «Citu dzīves». Vācijas drāma. 2006.g.

LNT
5.50 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». 6.sērija.
6.45 «Degpunktā».
7.15 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Precamies?!»*
12.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». ASV. 38.sērija.
13.30 «Latvijas faili». Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
14.30 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».*
17.30 «Trīs māsas». ASV seriāls. 7.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trīs māsas». ASV seriāls. 7.sērijas turpinājums.
18.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas». Seriāls. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Nost ar mīlestību!» Romantiska komēdija. 2003.g.
22.35 «Mēs atradām bērnu». ASV drāma. 2000.g.
0.35 «Vēstules no Ivodžimas». ASV kara drāma. 2006.g.
2.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
5.00 «Detektīve Veronika Marsa 2». Seriāls. 19.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 4.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 198.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 23. un 24.sērija.
7.30 «Leons». Anim. ser. 18.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 14.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
Anim. ser. 7.sērija.
8.30 «Simpsoni 19». Anim. ser. 3.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 26. – 28.sērija.*
13.50 «Kinomānija».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šopaholiķes atzīšanās». ASV komēdija. 2009.g.
16.50 «Nākamā labākā lieta». Rom. kom. 2000.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 TV pirmizrāde! «Trīs spēkavīri un Šamahanas
valdniece». Krievijas animācijas filma. 2010.g.
Leģendārā Šamahanas valdniece, kas jaukusi prātu
gan neskaitāmiem karaļiem, gan parastiem mirstīgajiem, iekāro Kijevas kņazu, un kņazu pārņem vēl
nepieredzētas mīlas jūtas. Lai atvestu brīnumdaiļo
dievieti uz Kijevu, no atvaļinājuma tiek atsaukti trīs
spēkavīri – Aļoša Popovičs, Dobriņa Ņikitičs un Iļja
Muromietis. Nu viņiem ir jālemj, ko iesākt – par
Šamahanas valdnieci it kā klīst visādas runas, taču
arī kņaza viņiem ir žēl.
21.10 «Zorro maska». ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
24.00 «11. septembris: reiss nr.93». ASV drāma. 2006.g.
1.45 «Brīvības rakstnieki». Biogr. krimināldr. 2007.g.
3.50 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
4.35 «Nakts joki».

28. oktobris, svētdiena
LTV1
8.00 «Laika dimensija».*
8.30  «Luijs». Anim. ser. 18.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 35. un 36.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzin. ser. 92.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.).
Dok. daudzsēr. f. 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Kontinentu ceļojums». Dok. daudzsēr. f. 3.sērija Āzija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  «Sapņu viesnīca: Seišelu salas» (ar subt.).
Daudzsēr. melodr.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Zvaigznes no debesīm» (ar subt.). Drāma. 2011.g.
23.35 Nakts ziņas.
23.45  «Midsomeras slepkavības 8» (ar subt.). 8.sērija.

LTV7

LTV7

7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 2.sērija.*
13.00 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vingrošana.*
15.00 «Kur vēsture sastopas ar mākslu. Cēsis». Dok. f.
15.10 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
15.20 «SeMS».*
15.50  «Lanževēna burvju triki 3». 5.sērija.
16.20  «Tualete. Neizstāstītā vēsture». Dok. f.
17.20 «Valentīndienas stāsts». Rom. kom. 2007.g.
19.00 «No 57.paralēles!» 4.sērija.*
19.30 «2020». Dok. f. 3.sērija.
20.00 «Abonents pašreiz nav sasniedzams» (ar subt.).
Melodrāma. 2008.g. 3.sērija.
21.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 3.sērija.
21.30  «Lilīhammera». Daudzsēr. kriminālkom.
8.(noslēguma) sērija.
22.20 «Zem Āfrikas melnās saules». Drāma. 2005.g. 1.sērija.
24.00 «Lidojuma plāns».*
0.30 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju f. 2.sērija.

7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Abonents pašreiz nav sasniedzams» (ar subt.).
Melodrāma. 2008.g. 3.sērija.
12.55 TIEŠRAIDE! VTB Vienotās līgas spēle. Jeņisej – VEF Rīga.
15.10 «Valentīndienas stāsts». Rom. kom. 2007.g.
16.50 «SeMS. Laboratorija».
17.20 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.
17.50 «Zebra» (ar subt.).*
18.10 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dok. f. 5.sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Žilī de Mopēna». Vēsturiska drāma. 1.sērija.
21.15 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 5.sērija.
22.00  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 7.sērija.
23.10 «Zem Āfrikas melnās saules». Drāma. 2005.g. 1.sērija.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Precamies?!»*
12.00 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 15.sērija.
12.55 «Fišeres kundzes izmeklēšanas». Seriāls. 4.sērija.
13.55 «Trīs māsas». ASV seriāls. 7.sērija.
14.55 «Nost ar mīlestību!» Romantiska komēdija. 2003.g.
16.55 «Pasaules neparastākās būtnes». Dok. ser. 4.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trauma». ASV seriāls. 9.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Basketbols TV».
21.05 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».
24.00 «Mobilais». ASV un Vācijas trilleris. 2004.g.
1.45 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 15.sērija.
2.35 «Ekstrēms tuvpālnā».
3.25 «Mēs atradām bērnu». ASV drāma. 2000.g.

8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 29. un 30.sērija.*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.25 «Trīs spēkavīri un Šamahanas valdniece». Anim. f. 2010.g.
16.00 «Seržants Bilko». ASV komēdija. 1996.g.
18.00 «Neiespējamā misija». Kanādas šovs. 3.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 5.sērija.
21.00 «Pūķa bumba: evolūcija». Trilleris. 2009.g.
22.40 «Aplenkumā». ASV krimināltrilleris. 1998.g.
0.55 «Dieva noslēpumi». ASV dokumentāla filma. 2008.g.
2.35 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
3.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 199.sērija.
4.10 «Amerikāņu ģimenīte». Seriāls. 2.sērija.
4.30 «Nakts joki».

TV3

Skolotāju iela 8, Jelgava,
vvsk@inbox.lv, 63021897

aicina darbā mājturības skolotāju.
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Pasākuma dienā nebūs iespēja pieteikties tās dienas brīvlaika akcijai.

Info: www.junda.lv / 63022298 / 63023539

1. Izsoles priekšmets: divpadsmit izsoles daļas ar
sauso un vēja gāzto koku koksnes kopējo krāju 194 m3
Zemgales virsmežniecības 3. centra apgaitā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Cirtes dabā var apskatīt līdz 23. oktobrim, iepriekš
sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, mob. tālrunis
26542142.

Pasā

Cena 1,50 LVL bērn

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.

3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar
izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, Jelgavā,
6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv,
sadaļā «Iepirkumi», apakšsadaļā «Izsole».

na"
"Skuvmasinogtieak nogmaetinēs"Laediņdi"igaen telpās, tē,jagaunnzuārpaā..

am
Cena 1,50 LVL bērn

Baismīgākais Orientēšanās Pasākums Jelgavā

Dalībnieku vecums no 16 gadiem

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

5.00 «Krēms» (ar subt.). 5.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 199.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 1. un 2.sērija.
7.30 «Gormiti 2». Anim. ser. 15.sērija.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 8.sērija.

7

5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un
laiks:
5.1.piedāvājums jāiesniedz līdz 2012. gada 26. oktobrim
plkst.10 JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā;
5.2.izsole notiks: 2012. gada 26. oktobrī plkst.10 JPPA
«Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā
16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. daļai Nr.1 – Ls 25;
6.2. daļai Nr.2 – Ls 14;
6.3. daļai Nr.3 – Ls 13;
6.4. daļai Nr.4 – Ls 5;
6.5. daļai Nr.5 – Ls 45;
6.6. daļai Nr.6 – Ls 4;
6.7. daļai Nr.7 – Ls 178;
6.8. daļai Nr.8 – Ls 79;
6.9. daļai Nr.9 – Ls 44;
6.10. daļai Nr.10 – Ls 52;
6.11. daļai Nr.11 – Ls 68;
6.12. daļai Nr.12 – Ls 113.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās
izsoles daļas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar
pārskaitījumu JPPA «Pilsētsaimniecība»: a/s «SEB Banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA
0050 0010 0312 1, norādot attiecīgo izsoles daļu.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins
vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Jelgavas Mākslas skola izsludina pieteikšanos
uz nodarbībām interešu izglītībā
Foto un datorgrafika: vidusskolēniem un
studentiem.
Nodarbības notiks otrdienās no plkst.16.
Pieteikšanās un līgumu slēgšana –
JMS sekretariātā Mazajā ceļā 2.
Tālruņi: 63023768, 63080180, 26674446.
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Kultūras pasākumi
 18. oktobrī pulksten 19 – šlāgergrupas «Baltie lāči» un «Apvedceļš» koncertizrādē «Pasta nodaļas stāsti». Programmā – interesanti stāsti no dzīves, melodiskas
un līdzi dziedamas dziesmas. Biļešu cena – 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 19. oktobrī pulksten 18 – Baltkrievu kultūras nedēļas noslēguma koncerts
«Baltkrievu gadatirgus». Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras nama Lielajā zālē).
 20. oktobrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Prievītes latviešu etnogrāfijā».
Dalības maksa – Ls 3 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 20. oktobrī pulksten 14 – N.Bumbieres fonda jauno vokālistu konkursa fināls.
Pēc konkursa – jauno laureātu un latviešu estrādes vecmeistaru koncerts. Biļešu
cena – Ls 3; 2 (kultūras namā).
 24. oktobrī pulksten 19 – Jolanta Gulbe-Paškeviča, Hans Antehed trio
(Zviedrija) un Deniss Paškevičs koncertā «Latvijas sajūtas». Programmā: populāras
latviešu tautas dziesmas, R.Paula un I.Kalniņa dziesmas jaunā un aizraujošā džeza
manierē. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 25. oktobrī pulksten 18 – tūrisma vakars «Jelgava kinokadros» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 26. oktobrī pulksten 19 – Tērvetes kultūras nama amatierteātra «Trīne»
Guntas Micānes dzejas izrāde «Neizdomātās mīlestības liecinieces». Tikšanās ar
G.Micāni. Ieejas maksa – Ls 1; pensionāriem – Ls 0,50 (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 26. oktobrī pulksten 19 – deju grupas «Dzirnas» koncertprogramma «O’
Fortuna». Mūzika – Karls Orfs «Carmina Burana». Horeogrāfi A.Daņiļevičs un
M.Zmolnigs, režisors U.Brikmanis. Biļešu cena – 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 27. oktobrī pulksten 15 – korim «Mītava» – 25. Koncerta viesi – N.Matvejevs,
I.Cinkuss, I.Egle, J.Vizbulis. Koncerta mākslinieciskā vadītāja A.Pizika. Ieeja – bez
maksas (Jelgavas Valsts ģimnāzijā).
 27. oktobrī pulksten 18 – Olga Rajecka & grupa – jubilejas koncerts «Svētku
diena». Starp koncerta viesiem gaidāmi U.Roze, V.Vētra, A.Grāvers, kā arī grupa
«Turaidas roze» un «Eolika». Biļešu cena – Ls 8; 7; 6; 5 (kultūras namā).
 31. oktobrī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde Ļ.Ukrainka
«Meža dziesma». Brīnumpasaka par mīlestību divos cēlienos. Biļešu cena – Ls 6;
5; 4 (kultūras namā).
 31. oktobrī pulksten 18 – Reformācijas dienas koncerts Zemgales Ērģeļu dienu
ietvaros. Muzicē Alvils Cedriņš (baritons), vokālā grupa «Kamenes», Gundega
Dūda (ērģeles). Ieeja – par ziedojumiem (Jelgavas Svētā Jāņa baznīcā).
 2. novembrī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra muzikālā izrāde
D.Vesermans «Dons Kihots. Cilvēks no Lamanša». Režisors A.Matisons, asistents
A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 18. oktobris

Eksperiments izdevies;
turpinājums sekos
 Ritma Gaidamoviča
Veiksmīgi aizvadīts pirmais starptautiskais koka skulptūru simpozijs
«Balti», kura laikā Jelgavā mājas
sev atraduši pieci koka kaķi, auns,
vilks, gailis, šūpuļzirdziņš un ābols.
Vakar pēcpusdienā izveidotās koka
skulptūras nodotas piecu pilsētas
bērnudārzu audzēkņu rīcībā, un ar
šiem koka «draugiem» viņi jau rotaļājas. Aģentūras «Kultūra» direktors

Mintauts Buškevics atzīst: «Eksperiments izdevies. Protams, ir lietas, kas
jāpārdomā organizatoriskā ziņā, taču
skaidri zinām, ka turpinājums sekos
un koka skulptūras papildinās arī citu
pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu
rotaļu laukumus.» Direktors, runājot
par organizatoriskiem jautājumiem,
atzīst, ka atšķirībā no citiem skulptūru
festivāliem šoreiz māksliniekiem bijis
grūtāk, jo katrs strādā citā vietā, līdz
ar to, ja nepieciešama palīdzība no

Uz kalniņa vērot naivā vilka
un atjautīgā auna attiecības
jau šobrīd var bērnudārza
«Zemenīte» teritorijā, kur
mākslinieks Zigmunds Bielis
izveidojis koka skulptūru
«Vilks un auns». Kaut arī
divgadnieki vēl īsti neizprot
pasakas, viņi visi kā viens zina
teikt, ka viņiem labāk patīk
auns, kam skaisti ragi, bet ne
vilks, kuram lieli zobi. Jā, arī
šim vilkam ir zobi. Mākslinieks gan smaidot saka: «Šim
vilkam to ir maz, jo viņš ir
vecs.» «Apbrīnojami, ka no
koka bluķiem māksliniekam
sanāca tik skaisti dzīvnieki.
Katru dienu nācām skatīties, cik viņš tālu ticis,» saka
audzinātāja Inta Ausmane,
paužot prieku, ka rotaļu
laukumu papildinājušas koka
skulptūras.

Izstādes
 No 1. oktobra – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde
(kultūras namā).
 No 3. oktobra – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(kultūras namā).
 No 5. oktobra – Ivetas Meieres gleznojumi uz zīda izstādē «Rožu stāsti»
(kultūras namā).
 No 25. oktobra – Ineses Siliņas izstāde «Glezniecība» (Jelgavas Mākslas muzejā).
 Līdz 26. oktobrim – galerijas saimnieces Ilonas Drīliņas izstāde «Satiktie» (galerijā
«Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 No 26. oktobra – Mārča Stumbra personālizstāde «... un arī ziedi» (Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 28. oktobrim – Ģederta Eliasa 125 gadu atcerei veltīta gleznu izstāde «Esmu
strādājis daudz» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. oktobrim – Alberta Pauliņa gleznu izstāde «Mans Tukums». Ieejas maksa
– Ls 0,80 pieaugušajiem; Ls 0,40 skolēniem (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 31. oktobrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «Ģedertam
Eliasam 125» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. oktobrim – Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «Linogriezums».
(tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža»).
 Līdz 31. oktobrim – izstāde «Jelgavas sportisti vakar un šodien» (ZOC 2. stāvā).
 Līdz 9. novembrim – Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde «Zudusī
darbīgā Latvija».
 Līdz 12. novembrim – Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Veldze dvēselei» (Jelgavas
pils aulas foajē).

50 – tik zirdziņu ir lietuviešu mākslinieka Vitauta Tallata-Kelpša kolekcijā, bet nu viņa kolekcijai pievienojas
arī šis zirgs. Tiesa, tikai fotogrāfijā, jo skulptūra ar
nosaukumu «4x4» papildinājusi bērnudārza «Lācītis»
pagalmu. «Viens zirdziņš no Tibetas manā kolekcijā
ir tāds garš un tievs, iedomājos, ka to varētu sasaistīt
ar ideju par parasto šūpuļzirdziņu. Kuram tad tāds
bērnībā nav bijis? Šis gan ir īpašs, jo uz četrus metrus
garā zirga vienlaikus var šūpoties četri bērni,» stāsta
mākslinieks. Iestādes četrgadnieki atzīst, ka viņiem patīk. «To mums uztaisīja onkulis no Lietuvas,» tā Paula
un Anabella.

Uz jubilejas
koncertu ielūdz koris «Mītava»
 Ritma Gaidamoviča

«25 gadi – tas ir diezgan daudz,
ja esi šo kori izlolojis no šūpuļa
līdz jaunieša vecumam. Manam dēlam ir 24 gadi, tāpēc
koris «Mītava» ir kā vecākais
un nepaklausīgākais bērns,
par kuru vienmēr jānervozē,
jākreņķējas, vai viss izdosies.
Taču tajā pašā laikā tas sniedz
pamatīgu gandarījumu un ir
ļoti mīļš,» atzīst jauniešu kora
«Mītava» vadītāja Agija Pizika.
Koris «Mītava» šogad svin 25. dzimšanas dienu un 27. oktobrī pulksten
15 Jelgavas Valsts ģimnāzijā ielūdz uz
jubilejas koncertu. Kora diriģente pirms
koncerta atzīst, ka ir sācies trauksmes
periods. «Priekšā liela atbildība – jo tuvāk
jubileja nāk, jo, šķiet, mazāk māki. Taču
visi mierina: «Agija, būs labi!» Arī es uz to
paļaujos, jo esam ļoti centušies un daudz
strādājuši,» tā vadītāja, kura kopā ar kori
ir jau 25 gadus – kopš tā izveidošanas.
Viņa atzīst, ka «Mītava» turas uz kādiem
sešiem faniem, kuri korī dzied jau 15 gadus, un ap tiem tiek pulcināti pārējie. «Es
priecājos par katru dziedātāju, kurš vēlā
vakara stundā ir atnācis, un tas nekas, ka
ar nelielu nokavēšanos. Cilvēks šodien ir

noguris, un es to ļoti labi saprotu. Viņš
vakarā atkūlies no darba, vēl jāparūpējas
par ģimeni, jāsagatavojas nākamajai dienai, kur tad vēl spēka nākt un dziedāt...»
pārdomās dalās A.Pizika.
Taču, runājot par šodienas «Mītavu»,
vadītāja atzīst, ka korī sapulcējušies labi
dziedātāji un ar šo sastāvu, kas «izvedīs»
jubilejas koncertu, viņa gribētu šovasar
piedalīties Dziesmu svētkos. «Dziedātājam nav lielāka mērķa par sadziedāšanos
Latvijas vērienīgākajos svētkos Mežaparka estrādē,» piebilst vadītāja.
Taču, kamēr koris vēl domā par braukšanu uz Dziesmu svētkiem, 27. oktobrī
viņu skanējumu varēs dzirdēt jubilejas
koncertā. A.Pizika stāsta, ka šajā pēcpusdienā skatītājiem un klausītājiem koris
piedāvās skaistu programmu. Koncerta
pirmajā daļā tiks izdziedātas «Mītavas»
zelta dziesmas, kas dziedātājiem šo gadu
laikā kļuvušas ļoti mīļas, un koristi koncertu sāks un noslēgs ar Ulda Stabulnieka
dziesmām, tādējādi izrādot cieņu nesen
mūžībā aizgājušajam komponistam. Bet
otrajā daļā būs jestrie gabali ar instrumentālās grupas piedalīšanos. Jāpiebilst,
ka koncertā piedalīsies arī kora sadarbības
partneri – komponists un dziedātājs Niks
Matvejevs, diriģents Ivars Cinkuss, dziedātāji Juris Vizbulis, Einārs Verro. Ieeja
koncertā – bez maksas.

malas, to nevarēja uzreiz palūgt kaimiņam. Jāsazvanās, jāorganizējas, un
tas prasa papildu laiku. «Nenoliegsim,
savus pārbaudījumus atnes arī gadalaiks un mainīgie laika apstākļi, kas
apgrūtina darbu. Iespējams, festivāls
jāpārceļ uz pavasari,» tā M.Buškevics.
Paši mākslinieki atzinīgi novērtē
iestāžu kolektīvus, kas viņus ļoti labi
uzņēmuši, rūpējušies, kā arī mazos jelgavniekus, kas izrādījuši lielu interesi
par laukā notiekošo.

Bērnudārza «Sprīdītis» pagalmā arī
uz ziemošanu paliks «Brīnumputns»
– koka gailis, kurā iemontēti vingrošanas rīki. To veidojusi māksliniece Inese
Valtere-Ūlande. Lai gan māksliniecei
gāja visai pagrūti, cilājot un veļot
smagos koka bluķus, viņa ar rezultātu
ir apmierināta un cer, ka arī «Sprīdīša»
audzēkņiem tas patīk.

«Nevarējām sagaidīt, kad būs gatavs.
Vienam kaķim baigi
liela aste! Kādās krāsās
krāsot? Nu, sarkanu,
rudu, pelēku. Vispār
jau var arī nekrāsot,
jo, ja nokrāsos, būs ilgi
jāgaida, kamēr nožūs,
un nevarēs uz tiem
sēdēt. Lai onkulis tikai
nogludina, ja nenogludinās, var skabargas iedurties,» saka «Rotaļas»
sešgadnieki Haralds un
Ance, kuru bērnudārza
pagalmā tagad ir pieci koka kaķi un koks. Tos radīja mākslinieks Gundars Kozlovskis, kurš, vērtējot savu darbu, saka: «Esmu mazliet nogrēkojies.» Tas tāpēc, ka
iesākumā lielākais kaķis bija plānots tikai 1,20 metrus garš, bet sanāca tā, ka pats
mazākais kaķis jau ir 1,10 metrus garš. «Materiāls padevās, un es rīkojos. Ceru, ka
mēs visi būsim ieguvēji,» tā mākslinieks. Kāpēc tieši kaķi? G.Kozlovskis stāsta, ka
pirms simpozija lasījis vairākas pasakas. «Sākumā gribēju «Zaķīšu pirtiņu», tikai
nezināju, kurā eglē mēnesi iekārt. Tad nu paliku pie kaķiem,» tā mākslinieks, kurš
labprāt vēlētos, ja arī bērni pieliktu savu roku un kaķus paši nokrāsotu.

Apmēram 1,50 metrus augsta un tikai mazliet
šaurāka zelta ābolīša pusīte tagad papildinājusi
iestādes «Kamolītis» teritoriju. Šo skulptūru audzēkņi var izmantot kā cietoksni, aiz kura paslēpties.
Lietuviešu mākslinieks Donats Mockus izvēlējies ko
tādu veidot, jo atceras pasaku, kas bērnībā viņam
stāstīta. «Ja pats lasi pasaku, tikai burti rādās, taču
pavisam cita lieta, ja tev mazam to stāsta. Tad tu iztēlojies, kā viss stāstītais notiek. Šī nu ir mana vīzija
par ābolīti,» saka D.Mockus, piebilstot, ka sākotnēji
gribējis šo cietoksni lielāku, taču, ieraugot ierādīto
goda vietu un mazos bērnus, nolēmis ābolu samazināt. «Mazajiem jau šis šķitīs liels,» tā D.Mockus.
Foto: Ivars Veiliņš

